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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Upphandling stödstrumpor 
• Äldremottagningar 
• eHälsa 

§ 2 Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd 
Anna Starbrink presenterar sig och sitt uppdrag. Anna är landstingsråd för 
hälso- och sjukvård samt kultur. 
Anna berättade om sitt politiska engagemang och sina erfarenheter som 
anhörig. 

Några punkter Anna tog upp: 
Bemötandefrågor 
Tillgänglighet 
Patientens rätt att inkluderas i sin egen sjukdom och vård 
Framtidens hälso- och sjukvård 
Akademiska verksamheter från sjukhusen till SLSO 
Utveckling av psykiatri 
Psykaitrisk akut mobilitet 
Upprustning av sjukhusen 
Nya Karolinska sjukhuset 
Vårdval geriatrik 

Sommarrapport bifogas minnesanteckningarna. 
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§ 3 4D 
Christina Holmström och Ebba Carbonnier informerade om 4D. 
Program 4D (D som i diagnos) är ett unikt samverkansprogram mellan Ka
rolinska Institutet, Kl och Stockholms läns landsting, SLL som ytterst syftar 
till att förbättra människors hälsa och delaktighet. 

De fyra diagnoser som ingår i programmet är några av våra vanligaste folk
sjukdomar: 
artriter 
bröstcancer 
diabetes typ 2 
hj ärts vikt 

De nya arbetsmetoder och modeller för kunskapsbyggande som program
met tar fram är tänkta att appliceras på fler folksjukdomar och införas för 
en större grupp individer och patienter, även i den förebyggande vården. 
För närvarande ingår 27 delprojekt i 4D-programmet som sträcker sig över 
perioden 2012 - 2017. 

Utöver de fyra diagnoserna finns ett eget projekt för informationssystem. 
Informatiken möjliggör att information från journaler, e-hälsokonton, kva
litetsregister och biobanker kan länkas samman och skapa en ökad kunskap 
och delaktighet. Det ökar också möjligheten att överföra information från 
vården till forskningen som därigenom kan utveckla ny kunskap och för
bättra behandling, prevention eller diagnostik i vården. 

Det finns också ett antal forskningsprojekt som är starkt kopplade till Pro
gram 4D. De omfattar exempelvis skillnaden mellan två olika typer av 
hj ärtsvikt liksom utvärdering av tre olika metoder för screening av predia-
betes och typ 2-diabetes. Nya system för att identifiera och diagnosticera 
individer med nydebuterad artrit tas fram och en riskmodell för att identifi
era kvinnor som kommer att drabbas av bröstcancer samt en utvärdering av 
prognosen utvecklas också. 

Program 4D har ambitionen att alla aktörer i en hälso- och sjukvårdspro
cess samverkar - individen, vården, forskningen och industrin är samar-
betspartners som medverkar och arbetar mot samma mål. 

Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna. 
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§ 4 Pensionärsrådets roll 
Pensionärsrådets arbetssätt diskuterades, t.ex. hur pensionärsrådet ska 
kunna få information om kommande beslut redan tidigt samt kunna på
verka genom att vara remissinstans mm. En utvärdering av rådets roll och 
arbete bör ske. 

Dessutom diskuterades nya former för rådet sammanträden, föreslogs att 
rådet ska ha en planeringsdag under hösten eller tidig vår. 

Diskussion fördes också om råd inom förvaltningar och bolag. Flera råd har 
lagts ihop så att samverkan med pensionärsorganisationer och organisat
ioner som företräder personer med funktionsnedsättning sker samtidigt. 

Pensionärsorganisationerna önskade få följande till protokollet: 
Pensionärsrådet anser att man inte ska ha gemensamma samrådsorgan, 
såsom organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 
och pensionärsorganisationer, om inte organisationerna samtycker till 
detta. Det är viktigt att träffa dessa var för sig för att få bästa möjliga in
formation inför beslutsfattande. 

§ 5 Rapport från samverkansråd 
Flertalet förvaltningar och bolag har regelbundna sammanträden. De som 
inte har är tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Karolinska Universitets
sjukhuset, Danderyds sjukhus. Kontakt tas med dessa. 

§ 6 Övriga frågor 

Upphandling stödstrumpor 
Organisationerna tog upp frågan om upphandling av stödstrumpor. Marie 
Ljungberg Schött redogjorde för den upphandling som varit och de åtgärder 
som nu har skett. 

Äldremottagningar 
Frågor ställdes om äldremottagningar. Dessa är en integrerad del av huslä
karmottagningarnas verksamhet och vänder sig till invånare över 75 år, om 
dessa vill besöka en äldremottagning. Diskussion fördes bland annat om 
information som skickats ut. 

eHälsa 
Organisationerna tog upp frågan om patientperspektivet i utvecklingen av 
eHälsa. Många äldre är oroade över den utveckling som sker och om de inte 
kan vända sig till vården via personliga kontakter, det finns många äldre 



Stockholms läns landsting 5 ( 5 ) 

PROTOKOLL 
2016-09-12 LS 2016-0008 

som inte har dator eller som inte känner sig bekväma med att använda en 
dator. 

Pensionärsorganisationerna skulle vilja delta i arbetet för att informera 
medlemmarna i sina respektive organisationer. 

Sammanträden under 2017 
Förslag på dagar är 
6 februari 
24 april 
29 maj 
18 september 
23 oktober 
11 december 

Tid kl. 14-16 

Agneta Marmestrand 

Justerat 


