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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet. 

Följande övriga frågor anmäldes: 
Skrivelse från SPF Seniorerna Järfälla om rutiner för provtagningar 
Skrivelse från SPF Järfälla om ögonsjukvård vid Jakobsbergs sjukhus 

Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

§ 2 Rapport om hälso- och sjukvården under jul - och 
nyårshelgerna 
Johan Bratt, chefläkare, informerade om hälso- och sjukvården under ju l -
och nyårshelgerna och åtgärder som vidtagits. 

Snabbare sjuktransporter och ny dagvård för kortare väntan på 
akuten under jul - och nyår. 
Danderyds sjukhus har öppnat en ny dagvårdsavdelning som är ett 
alternativ t i l l att vänta på akutmottagningen för många patienter. Dit kan 
patienter komma som bedömts av läkare på akuten eller husläkare och som 
behöver få fortsatt utredning inom ett dygn. Istället för att sitta på akuten 
och vänta kan patienten sova hemma och komma t i l l ett bokat besök direkt 
nästa morgon. 

Fler sjuktransporter 
Sjuktransporterna, som tar redan bedömda patienter mellan 
vårdinrättningar, utökades under julen från tre t i l l fem. Extra insatser 
gjordes för att se t i l l att alla vårdgivare använder dessa 
sjuktransportenheter som beställs via SOS Alarm. Syftet var att minska 
antalet patienter som tillbringar timmar på en akut eller vårdavdelning bara 
i väntan på transport. 

Vägledning under julen 
En informationsinsats på nätet och i kollektivtrafiken påminde invånarna 
om att alltid kontakta 1177 Vårdguiden för att få råd av en sjuksköterska och 
hitta rätt i vården från början. 

Arbete pågår för fler öppna vårdplatser 
Alla akutsjukhus hade ungefär lika många öppna platser som förra året 
förutom Karolinska Universitetssjukhuset som hade färre. Belastningen på 
geriatriken var hög. Just de äldsta patienterna riskerade ofta att bli kvar i 
onödan på akutsjukhusen. 
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Husläkarmottagningar, husläkarj ourer och närakuter öppna 
De över 200 husläkarmottagningarna var öppna som vanligt under alla 
vardagar. På röda dagar och kvällar var sex närakuter och tretton 
husläkarjourer öppna för den som behövde snabb bedömning. 

Extra ambulanser på nyår 
Under nyårsnatten var sex extra ambulanser i drift. Akutläkarbilen var 
igång hela dygnet. 

Låg influensaaktivitet 
Influensan låg på en lägre nivå än förra året. Toppen av antalet influensafall 
kom senare och drabbade dessutom yngre personer är föregående år. 

Intensiwården och förlossningsvården fungerade bra. 

§ 3 Översyn av policyer
Henrik Normark från SLL Styrning och ekonomi informerade om
landstingets arbete med att minska antalet policyer. Fullmäktige och
landstingsstyrelsen har givit ett uppdrag att minska antalet
policydokument. Målet att få en tydligare styrning och arbetet genomförs
2017-2018.
Idag finns 24 policydokument som är beslutade av landstingsfullmäktige. 
Det finns inte tillräcklig samordning och styrning och det är så omfattande
att ta t i l l sig att det är lätt att missa vad som är viktigt. 
Målet är att 24 policyer ska bli 10 stycken istället.

En ny viktig policy är Policy för Uppförande, bemötande och likvärdig 
behandling. Ett nytt och modernt sätt att styra hur vi och våra medarbetare 
samt de som arbetar på uppdrag av SLL ska förhålla oss, arbeta och bete 
oss. Ersätter ca 10 nuvarande policydokument. Huvudsakligt innehåll är 

• Personal, medarbetarskap, ledarskap
• Hållbarhet och etik
• Jämställdhet och likvärdig behandling
• Socialt ansvar
• Mänsldiga rättigheter
• Miljö
• Antikorruption

Denna policy ska ut på remiss i februari mars och beslut förslås tas av 
landstingsfullmäktige i juni. 
någon översyn a

Någon översyn av samverkansgruppernas ställning och arbetsuppgifter har ännu inte påbörjats. 
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§ 4 Information om några olika frågor från 
pensionärsorganisat ionerna 

Utvärdering av fritt val gällande hörselhjälpmedel 
Kort information lämnades. Frågan återkommer vid ett möte under våren. 

Kommunalisering av h e m s j u k v å r d e n 
Diskussioner pågår med länets kommuner. Målet är att nå en 
överenskommelse och att hemsjukvård, hemtjänst och vård hos 
husläkarmottagning ska fungera sömlöst och på ett bra sätt för patienten. 
Det stora antalet privata aktörer i Stockholms län påverkar också 
möjligheter och tidplan. 

Tidplan för etablering av närakuter 
lo närakuter planeras. De som redan är igång är Hagastaden, Nacka samt 
närakuten vid Huddinge sjukhus. Danderyds närakut, som ligger nära 
sjukhuset, har precis startat. Ytterligare tre finns men har ännu inte 
möjlighet t i l l röntgen och laboratorium under kvällstid. Detta med 
anledning av en överldagad upphandling. Under våren tillkommer 
ytterligare tre; Södertälje, Södersjukhuset samt S:t Göran. 

K R Y - digitaliserade m ö t e n med läkare 
Diskussion fördes om digitala vårdaktörer. 
KRY och Min doktor har idag avtal med vårdcentraler i Jönköping och varje 
telefonsamtal ses därför som utomlänsvård och ersätts därefter. 
Landstingen och regionerna har tagit upp frågan i Sverige Kommuner och 
Landsting som tagit ett beslut att taxan för de digitala vårdbesöken 
halveras. Aleris har också en digital tjänst, men knuten t i l l vårdcentral i 
Stockholm. Landstinget Sörmland har nyligen beslutat att all primärvård 
ska vara gratis för patienten vilket kan göra att fler digitala aktörer knyter 
sig t i l l Sörmland. Däremot kommer Sörmland att ta betalt av patienternas 
hemlandsting. Landstinget Sörmland tillämpar Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendation om en avgift på 650 kronor för läkarbesök. 

NKS ur ett patientperspektiv 
Tas upp vid nästa möte. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Diskussioner om ett 
ersättningssystem pågår och ett sådant bör vara i funktion under våren. 
En information om lagen kommer att ges vid nästa sammanträde. 
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§ 5 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns 
landsting 
Flertalet samverkansråd har inte haft sina första möten för året. Frågan 
återkommer nästa gång. 

§ 6 Aktuella frågor som väcks av pensionärsorganisat ionerna 
De två skrivelserna - om ögonsjukvård vid Jakobsbergs sjuldius och rutiner 
vid provtagning i Järfälla - lämnas t i l l förvaltningen för beredning och 
återkommer vid nästa sammanträde. 

§ 7 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens pensionärsråd äger rum den 
23 april 2018. 

Vid protokollet 

Agneta Marmestrand Ruud 

Justerat 
7 / 




