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1. Inledning och presentationsrunda
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Marie Ljungberg Schött och Lena Ringstedt
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
1. Utredning om ögonsjukvården vid S:t Eriks sjukhus
2. Planerad konsultinsats

5. Kompetensförsörjning inom framtidens hälso- och sjukvård
Anna Starbrink, produktions- och personallandstingsråd deltog och informerade om kompetensförsörjning inom framtidens hälso- och sjukvård.
Punkter som diskuterades var:
Utbildningsläge för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare
Svårt att få läkare till vissa specialiteter, t ex patologi och allergologi
Utredning om framtidens läkarutbildning
Undersköterskor – öka status, undersköterskeexamen kan bli aktuell, undersköterskor kan avlasta och komplettera annan personal
Vård- och omsorgscollege är en bra satsning
Nya yrkesgrupper kan behövas inom vården, arbete pågår tillsammans med
KTH
Landstinget måste bli ännu bättre på att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning
Utbildning och forskning
Skapa bra arbetsplatser
Löneläget, en bra löneutveckling
Behov av en värdig vårdmiljö
HSO; DHR och SRF lämnade en gemensam skrivelse om trainneprojekt för
personer med funktionsnedsättning.

6. Primärvårdens roll och uppgift
Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd, deltog och informerade om primärvårdens roll och uppgift.
Punkter som diskuterades var:
Pengarna följer patienten
Sverige har färre husläkarmottagningar än i många andra länder i Europa
Ökad ersättning för besök, inte bara en klumpsumma
Arbeta i team
Frågan ställdes varför sjuksköterskor inte kan starta en mottagning
Jourverksamhet
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Viktigt att kunna mäta resultat
Granskning av externa
Bättre tillgänglighet
Fler e-tjänster
Bokningsbara tider så att vårdguiden skulle kunna boka tider hos husläkaren och närakut
Möjlighet till lab och röntgen under kvällstid
Mer teamarbete
Forskning utvecklas kring vardagliga problem
FAR – fysisk aktivitet på recept – har ökat, organisationerna påpekade att
de har stor verksamhet inom området som skulle kunna utnyttjas ännu mer
Primärvårdsrehabilitering - tilläggsuppdrag
Organisationerna påpekade svårigheterna med att beställa tid hos vårdcentraler, flera val, många knapptryckningar som kan vara svårt för vissa grupper
Patienten måste kunna se sin egen historik
En projektidé om att arbeta med onödig ohälsa kopplad till funktionsnedsättning överlämnades av HSO till Birgitta Rydberg och förvaltningen.

7. Information från Locum om arbetet med elsanering vid sjukhusen mm
Thomas Ahlberg och Börje Hjort deltog och informerade om Locums arbete
med elsanering mm. Se bifogade bilder.

8. Information från andra samverkansråd
Punkten utgick. Information från andra samverkansråd kommer att lämnas
vid nästa sammanträde.

9. Övriga frågor
Utredning om framtidens ögonsjukvård. Organisationerna framförde att
det inte skett någon samverkan med dem kring utredningen. Sekreteraren
har varit i kontakt med ansvarig handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som bekräftar att samverkan inte har skett. Utredningen kommer att redovisas för landstingsstyrelsens arbetsutskott den 21 maj.
Organisationerna framförde åter att förvaltningarna ibland anlitar konsulter för olika utredningsuppdrag istället för att utnyttja den kompetens som
finns inom organisationerna.
Vid nästa sammanträde tas frågan om överskott i rehabiliteringsbudgeten
upp.
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Nästa sammanträde är den 27 maj.
Vid pennan:
Agneta Marmestrand
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Punkt 7 – Bilder
Bild 1
Elsanering av elektromagnetiska fält
Elkraft, belysning
- Styrdokument
- Hur arbetar vi efter dessa
- Elsanering
Mobiltäckning
- Styrande input
- Utförande och funktion
Bild 2
Elkraft, belysning
Styrdokument
- Starkströmsföreskrifterna
- SEK handbok 450
- Locums R.13 Eltekniska system
Bild 3
Elkraft, belysning
Hur arbetar vi efter dessa
- Ställverksutrymmen
- Barnkliniker
- Utrymmen intill eller där personal och patienter vistas varaktigt
- Elrevisioner

Bild 4
Elkraft, belysning
Elsanering
- Ingen fullständig sanering har utförts
- Krav har arbetats in i befintliga styrdokument
- Krav inför kommande strategiska investeringar
Bild 5
Mobiltäckning/RAKEL
Styrande input
- SLL-IT och övriga IT-verksamheter
- Räddningstjänsterna
- Telefoniupphandling
- Vården
- Patienter
- Krav på god miljö avseende EMF
Bild 6
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Mobiltäckning/RAKEL
utförande och funktion
- Samordning av radiokom-system (2G, 3G, 4G, RAKEL, WiFi mm)
- Säkerhetsaspekter (drift, räddning, väktare, vården)
- Kontrollerad utveckling av system (patientnära tjänster, signalsystem)
- Bättre total radiomiljö

