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Möte Samverkansrådet
 
Datum: Torsdagen den 23 februari 2017 

Tid: Kl 09.00 – 11.00 

Plats: Solnavägen 1 E, Torsplan, lokal: Pimpinell 

Närvarande: Lennart Karlsson, SRF  
Sirkka Husso, SRF 
Olle Johansson, DHR 
Jaan Kaur DHR  
Lennart Håvestam, HSO 
Kristina Törnblom, HSO 
Annika Hässler, HSO  
Ivar Hjelm, HSO 
Karin Aronsson, HSO 
 
Mikael Ohrling, SLSO 
Eva Pilsäter Faxner SLSO 
Anna Stenseth SLSO p 7 
Louise Skantze, SLSO 
Sofia Ernestam t o m p 3 

1/ Mötets öppnande 
 
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling. 
 
2/ Föregående minnesanteckningar 
 
Lades till handlingarna. 
 
3/ Somatisk specialistvård  
 
Sofia Ernestam från Akademiskt specialistcentrum informerade om konceptet och 
syftet med Akademiskt specialistcentrum. Verksamheten ansvarar för områdena 
reumatologi, neurologi, MS, parkinson och diabetes. Konceptet är att vården behöver 
utföras närmare patienterna utanför akutsjukhusen. Detta gäller forskning, utbildning 
och innovation. Syftet är bland annat att säkerställa tillgång till specialiserad somatisk 
forskningsintensiv vård utanför akutsjukhusen. (Se vidare bifogad presentation).  
 
4/ Statusrapport – journal via nätet 
 
Mikael Ohrling gav en lägesrapport angående journal via nätet. 
Piloterna på Handen och Axelsbergs vårdcentral startade den 31 oktober och fortgår. 
Utvärdering av Handens vårdcentral sker under februari. Breddad pilot är på gång 
rörande olika verksamheter. (Se vidare bifogad presentation). 
 
SLSO återkommer med ytterligare information. 
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5/ Närakuter 
 
Mikael Ohrling och Eva Pilsäter Faxner gav en lägesrapport om den nya strukturen 
rörande närakuter.  Inom länet kommer det att finnas 10 närakuter varav SLSO 
kommer att driva sju. SLSO kommer att starta upp i liten skala för att bland annat 
avlasta Södersjukhuset. Närakuterna ska ses som ett komplement till 
husläkarmottagningarnas akuta omhändertagande. Det kommer att finnas tillgång till 
röntgen, möjlighet till konsultationsinsatser, ambulansintag och tillgångtill bakjour vid 
hög arbetsbelastning. Öppettiderna kommer att vara 08.00 – 22.00. (Se även bifogad 
presentation). 
 
6/ SRF: Kommunikation på patientens villkor 
 
SRF hade till dagens möte inkommit med en skrivelse ”Kommunikation på patientens 
villkor”  -  Fem förslag för förbättrade kontakter med vården. 
 
Av fem förslag som skulle underlätta patienternas kontakter med vården önskade SRF 
vid detta möte framför allt lyfta nedan frågor. 
 
1/ Skicka kallelser och påminnelser i olika format 
 
2/ Ge information om operation och behandling på media som patienten föredrar 
 
3/ Göra patientterminaler på sjukhus användbara för alla 
 
I dokumentet framgår önskemål om att vården ska kunna skicka kallelser och 
påminnelser vid SMS och via digitala kanaler. Det är inte ovanligt att personer med 
synnedsättning, inför en operation, får information i form av en folder med tryckt text. 
 
Vidare framförs förslag om att patienter som är inlagda på sjukhus ska kunna 
kommunicera och få relevant information via de patientterminaler som sjukhusen allt 
oftare tillhandahåller. 
 
Diskussion fördes i frågan och det konstaterades att det är nödvändigt att hitta ett 
koncept som blir användbara för alla enheter och att hänsyn måste tas till sekretessen 
och hantering av personuppgifter. 
 
SLSO tar med sig frågan och återkommer till nästa möte. 
 
7/ Psykiatri i utveckling 
 
Anna Stenseth informerade om ett förändringsarbete som nu kallas för ”Psykiatri i 
utveckling” som bland annat innebär enklare ingångar för nya patienter. Alla nya 
patienter erbjuds en basutredning med syfte att kunna erbjuda rätt vård så tidigt som 
möjligt. Patienterna får sedan råd om var de kan få behandling. Under 2015 gick 9 300 
patienter igenom en basutredning inom SLSO:s vuxenpsykiatri. 
 
Alla psykiatriska verksamheter har fått nya webbplatser och det finns dessutom en 
gemensam webbplats för vuxenpsykiatrin, psykiatri.sll.se. Se även bifogat dokument. 
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8/ Övrigt 
 
Ändrad mötestid i november 
Mötet som äger rum den 23 november flyttades till den 15 november 
kl 09.00 – 11.00. 
 
Tillgängligheten i huset (Torsplan) 
Bordlades till nästa möte. 
 
Implementering av nya riktlinjer 
Bordlades till nästa möte. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Louise Skantze 
Sekreterare 
 
Louise.skantze@sll.se 
 


