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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Vid förra mötet gjorde samverkansrådet ett studiebesök vid tunnelbanans 
ledningscentral för röda linjen. Inga minnesanteckningar skevs. Kort rap-
portering gjordes för de som inte hade möjlighet att vara med förra gången.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes: 
HSF och kunskapsstyrning  
Färdtjänst 
Ambulans 
 
5. Daniel Forslund informerar om sin roll som innovations-
landstingsråd  
Daniel Forslund informerade om arbetet med digitalisering inom lands-
tinget.  
Att behålla gammal teknik leder till uppskattade tidsförluster 25-60 min 
per dag och anställd. Motsvarar för SLL:s del cirka 2 000 helårsarbeten el-
ler uppskattningsvis 1 miljard kronor per år. Därutöver minskade drift- och 
förvaltningskostnader för IT-avd på omkring 100 miljoner årligen om gam-
mal teknik avvecklas. 
 
Ett mål är att ge alla patienter valfriheten att kontakta vården lika enkelt på 
nätet som på telefon eller mottagning. 
Hitta rätt: utveckla digitala sökfunktioner för att enkelt guidas rätt i vårdut-
budet. 
Öka tillgängligheten: patienter ska alltid kunna välja HUR de vill besöka el-
ler kontakta vården. 
Mäta vårdgivarnas digitala tillgänglighet på samma sätt som andra vänteti-
der. 
Individbaserad service -  erbjud målgruppsanpassade kanaler som sänker 
tröskeln för kontakt.  
 
Exempel på framsteg som minskar krångel och ökar servicen för patienten 
är: 
eFrikortet ersatte pappersremsan: 
ökad tid för vård och mindre krångel när pappersremsan avskaffades. 
Journalen via nätet införs: 87% av alla vårdgivare har anslutits sedan 
dec 2016, obligatoriskt från 2018, över 4000 stockholmare loggar in varje 
dag 
Krav på digital tillgänglighet: 
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alla vårdgivare måste erbjuda webbtidbokning, eFrikort, journalen och för-
nyelse av recept via nätet. 
patienter ska kunna välja bort utskick via papper och få säker digital post. 
 
Digitala vårdbesök införs: 
alla vårdcentraler i länet får möjlighet att erbjuda digitala vårdbesök från 1 
jan 2018, samma patientavgift för digitala och fysiska besök 
över 10 000 stockholmare använder redan idag digitala vårdappar varje 
månad (+150% 2017) 
Många använder e-tjänster: 
över 50% har använt e-tjänsterna på 1177.se 
16 000 inloggningar per dag 
tredubblad användning sedan 2014 
1177 Vårdguiden rustas upp: 
ny app lanseras för navigation, bokning, notiser. 
 
En primärvårdsapplikation: 
Boka fysiska möten. 
Boka videomöten. 
Genomföra videomöten. 
Säker inloggning med BankID. 
Första version lanserades feb 2018. 
 
En invånarapplikation: 
Digital vårdnavigator för att enklare kunna hitta rätt i sjukvårdsutbudet.  
Möjlighet till egenbedömning.  
Möjlighet till tidbokning. 
Lanseras första halvåret 2018. 
 
Exempel på framsteg som förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen är: 
Framtidens vårdinformationsmiljö i SLL, en satsning på en modern digital 
plattform för en säker och samverkande vård, ersätter nuvarande journalsy-
stem 
 
Uppkopplade ambulanser som ger ambulanspersonalen mobila stöd för att 
dokumentera på fältet och kopplar mätutrustning 
Bättre beslutsstöd utvecklas, artificiell intelligens prövas på Danderyd och 
Karolinska 
Mobila arbetssätt blir möjliga, storskaligt försök med surfplattor i vården 
 
En rad beslut klara: 
Beslut om SLL Innovationsfond nov 2014 
Inrättandet av roll som innovationschef 
Beslut om Policy för innovation och digitalisering och Innovationsstrategi i 
nov 2016 
Beslut om SLL Innovation som sammanhållen innovationsorganisation feb 
2017 
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Uppföljning och mätning av effekterna av landstingets innovationsarbete en 
central del i Innovationsstrategin för att: 
Skapa synlighet för verksamhets- och samhällsnytta 
Identifiera områden som kräver ytterligare åtgärder 
Öka kunskapen om allt arbete som redan pågår. 
 
Innovationsfonden 
Erfarenheter hittills: lanserades 2015, hittills fem ansökningstillfällen, 502 
ansökningar från alla delar av vården, 55 miljoner kronor fördelade 
mix av vardagsinnovation och helt nyskapande idéer 
 
 
6. Information från andra samverkansråd 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Vid HSF:s samverkansråd diskuterades kunskapsstyrning. Ett projekt har 
startat för att under 2018 utarbeta en strategisk plan för hur kunskapsstyr-
ningen i Stockholm-Gotland ska arbeta och vara organiserad. Organisation-
erna påpekade vid samverkansrådet HSF att de inte varit med i diskuss-
ionen och att tillgänglighetsperspektivet saknades. Björn Wettermark som 
är projektledare har sedan hört av sig till Maria Fälth och efterfrågat pati-
entföreträdare. Organisationerna tar kontakt med Björn och anmäler repre-
sentanter.  
 
Trafikförvaltningen 
Har nästa sammanträde i april. 
 
Kulturförvaltningen 
Vid senaste sammanträdet deltog regionbiblioteket och berättade om den 
verksamhet de bedriver. 
 
SLSO 
Värdelyftet som är ett projekt för att göra den egna verksamheten bättre 
diskuterades. 
I samband med denna punkt diskuterade samverkansrådet primärvårdens 
roll och uppdrag och varför många anställda inom primärvården väljer att 
arbeta inom andra specialiteter istället. 
Organisationerna påpekade att det är dags att reflektera över primärvår-
dens uppdrag och ansvar och att arbetsmiljön för de anställda är viktig, det 
är inte bara en lönefråga som gör att många väljer att arbeta inom andra de-
lar av vården.    
 
7. Övriga frågor 
 
Färdtjänst 
Tidigare kunde arvoderade cirkelledare räkna resor som arbetsresor. Det 
går inte längre. Cirkelledare får inte längre extra tilldelning av färdtjänstre-



 

 
 

5 (5) 

   
LS 2018-0099 

 

    
 

 

sor. SRF framför att detta beslut inte har samverkats utan tagits av trafik-
förvaltningen utan diskussion. Organisationerna kommer att ta upp detta 
när de träffar trafikförvaltningen vid nästa samverkansråd men vill också 
lyfta det i landstingsstyrelsens samverkansråd. 
 
Ambulans 
Håkan Bräck berättade om de problem som ambulanser har att ta sig fram 
när det är mycket snö och en bidragande orsak är att ambulanserna saknar 
fyrhjulsdrift.  
 
Frågor som organisationerna lämnat in tidigare: 
Tilldelning av färdtjänstresor – togs upp på sammanträdet 
Stabsläge på Södersjukhuset – tas upp på ett kommande möte 
Utökat uppdrag för primärvården – diskuterades på sammanträdet 
Samverkan med Inera – diskuterades. HSO informerade om Järvaveckan 
då politiker från de olika partierna bjuds in för en utfrågning. I slutet av maj 
kommer HSO också ha en politikerutfrågning. Då inbjuds politiker från 
samverkansrådet.  
 
 
Vid pennan: 
 
 
Agneta Marmestrand 
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