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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Bo Johansson utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Läget inom akutsjukvården och Nya Karolinska sjukhuset 

§ 2 Liljeholmens Akademiska vårdcental 
Sandra af Winklerfelt Hammarberg, Eva Toth-Pal och Katarina Rolfhamre 
informerade om Liljeholmens Akademiska vårdcentral. 

Akademiska vårdcentraler, AVC, driver nätverk för utbildning, utveckling 
och patientnära forskning inom Stockholms läns landsting, SLL, som möter 
framtidens primärvård idag. 

I nätverk som riktar sig till vårdcentraler och rehabenheter knyts utbildning, 
utveckling och forskning för primärvården samman med vardagen på vård
centraler, mödravårdscentraler, barnavårdcentraler, rehabiliteringsenheter 
etc. AVC är ett driftsoberoende stöd till primärvården i Stockholms län. 

SLL, Karolinska Institutet, högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset och 
Sophiahemmet står bakom AVC. År 2011 gav SLL i uppdrag åt Stocldiolms 
läns sjukvårdsområde att etablera AVC. Första januari 2015 gick AVC 
samman med Centrum för allmänmedicin i Akademiskt primärvårdscent
rum. 

I dag finns det åtta AVC. De fyra första startade 2011: Gustavsberg, Häs
selby/Åkalla, Jakobsberg och Liljeholmen. Under 2014 utökades de med 
fyra nya: Mörby, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Norrtälje Tiohundra 
AB. 

Kring dessa åtta AVC:er byggs nu nätverk av primärvårdsverksamheter som 
husläkarmottagningar, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, rehablite-
ringsmottagningar med flera. AVC:erna ska stödja verksamheterna i nätver
ket genom att till exempel anordna fortbildningar, involvera dem i forsk
ningsprojekt och sprida vetenskapligt beprövade forskningsrön. 

En betydande del av AVC:s verksamhet är att ta emot vård- och medi
cinstudenter med olika yrkesinriktningar inom deras verksamhetsförlagda 
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utbildning. Detta görs bland annat genom att utveckla handledningen, samt 
genom att skapa studentledda mottagningar där studenter från olika vårdpro
fessioner tar emot patienter och arbetar tillsammans i tvärprofessionella 
team under kunnig handledning. 

Inom varje AVC-nätverk värderas personalens kompetens högt. AVC ska 
stimulera medarbetarna i primärvården till akademisk fördjupning, för att ge 
en evidensbaserad, högkvalitativ vård och service till patienterna. 

§ 3 Reflektion kring studiebesöket 
Samtliga tyckte att det var ett intressant och spännande studiebesök. Öns

kemål framfördes om att följa verksamheten och bjuda in företrädare till ett 
sammanträde längre fram. 

§ 4 Rapportering från övriga samverkansråd 
Flertalet samverkansråd har ännu inte haft ett första möte för året. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen diskuterade en förstudie om upphand
ling av sjuktransporter. Information om medicinska råd gavs också. 

§ 5 Aktuella frågor som väcks av pensionärsorganisationerna 

Aktuellt läge inom akutsjukvården 
Marie Ljungberg Schött informerade om läget inom akutsjukvården under 
julhelgen samt de åtgärder som vidtagits. 
Inför julhelgen gjordes en planering grundad på tidigare erfarenheter. Pla
neringen höll dock inte framförallt beroende på: 

• Influensan månader för tidigt 
• Dåligt fungerande influensavaccin 
• Många i personalen sjuka 
• RS virus drabbade flera små barn 
• Väderförhållanden 

Ett åtta-punktsprogram har tagits fram för att undvika liknande situationer 
vid kommande storhelger. Några åtgärder är fler vårdplatser öppna, ökad 
samverkan, enklare back-up och personalåtgärder 

Barnintensivplatser 
Flera artiklar i pressen har beskrivit brist på intensivplatser för barn. Marie 
Ljungberg Schött informerade om att fler vårdplatser kommer att öppnas. 
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Nya Karolinska sjukhuset 
Flytten gick bra, dock tekniska problem vad gäller wi-fi, larm, telemetri. 
Arbetet med att lösa detta pågår. 

Vid protokollet 
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Agneta Marmestrand 


