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Närvarande

Iréne Kallin (omvårdnadsförvaltningen) - del av mötet, Kristina Jungmar
(omvårdnadsförvaltningen), Katarina Holgersson (Råsunda vårdcentral), Karin Mittag-Leffler
(Solna C vårdcentral), Nazanin Hornickel (Hagalund-Frösunda vårdcentral, Karin Borgström
(Jakobsbergsgeriatriken), Margareta Levin (Danderydsgeriatriken), Jörgen Helgesson (Rehab
nordväst), Cecilia Linde (omvårdnadsförvaltningen)
Frånvarande

Maria Norenberg Wessman (Bergshamra-Ulriksdals vårdcentral)

Kort rapport från verksamheterna om aktuella händelser som har
betydelse för samverkan
Gemensamt för alla vårdcentraler

Ny ersättning för vårdcentraler from 2016. Fast ersättning 60% och rörlig ersättning 40%. Detta
gör det viktigt att ha listade patienter.
Solna centrum vårdcentral

12 600 listade patienter. Nu stopp i listning för att ombesörja patientsäkerheten och för att kunna
behålla läkare.
Förändringar avseende närakuten from 2017. Antalet ska minskas. Troligtvis läggs den som är
knuten till Solna centrums vårdcentral ned.
Hagalund-Frösunda vårdcentral

Ca 7 000 listade patienter.
Hög omsättning på personal.
Råsunda vårdcentral

Har det tufft med bemanning.
Rehab nordväst Solna

Det pågår många arbeten med vårdprocesser inom SLSO, t ex psykisk ohälsa och multisjuka
äldre. Rehab deltar i det och även i arbete kring vårdens övergångar och fallprevention.

Omvårdnadsförvaltningen

Inom hemtjänsten kommer certifiering av demensteam att införas. Startdatum ej klart. Det
innebär att hemtjänstföretagen måste uppfylla vissa krav för att få ”säga” att de har ett
demensteam.
1 oktober tar kommunen (Humaniora hälso- och sjukvårdsteam) över hälso- och
sjukvårdsansvaret på LSS-boenden. Främja och Frösunda är undantag som kommer att ha egna
organisationer för hemsjukvård. Samverkansrutin finns framtagen och kommer att presenteras på
samverkansmötet 30/9.
Palliativa ombud utbildas inom hemtjänsten. Berörda personer är ofta inskrivna som patienter
inom ASIH. En samverkansrutin mellan hemtjänsten och ASIH är på gång.
Rekrytering av socionomer till Myndighetsavdelningen är inte så lätt.
Danderydsgeriatriken

Håller på med utvecklingsarbete kring trycksår, fall och demensprocessen.
Flyttar till Sollentuna. Innan flytt kommer minnesmottagningen och administrationen tillfälligt att
flytta till hus 38.
Alla sjuksköterskor på minnesmottagningen har gått i pension under våren men nya är
rekryterade, liksom en ny chef: Anna Aldehag.
Jakobsbergsgeriatriken

Har ökat antalet platser från 80 till 90 men innan alla kan ”öppnas” måste det anställas
sjuksköterskor.
En konfusionsenhet ska öppna.

Rapport från pågående projekt/arbetsgrupper
SIP

Sip-satsningen är igång. Informationsmöten med chefer är genomförd. Nu pågår anmälan till
workshop. Det kommer att hållas 7 workshoppar. Därefter kommer chefer, vars personal deltagit
i workshop, att bjudas in till ett återkopplingsmöte för att få info om hur diskussionerna gått på
workshopparna. Satsningen avslutas med statistikinsamling (jan-mar 2016) för att stämma av hur
det går med ”sippandet” i Solna. I april får styrgruppen återkoppling kring statistiken.

Undertecknande av ny samverkansöverenskommelse
Den nya överenskommelsen undertecknades av alla närvarande efter att förändringar som
föreslagits gjorts.
Överenskommelsen kommer att publiceras på den ”gemensamma” webbsidan
www.solna.se/vardsamverkan

Inbjudna gäster
Health Navigator - projekt SVEA

Patrik Stäck och Marina Jedenmark presenterade landstingets projekt SVEA (sammanhållen vård
enhetliga arbetssätt). Se länk till film samt Power-point dokument.
Health navigator kan komma ut till verksamheter för att informera om SVEA och de processtöd
som tagits fram.

Avvikelser
Beslut togs om att avvikelser ej ska vara en stående punkt på styrgruppens möten. Diskussioner
om avvikelser (avseende samverkan) ska tas vid samverkansmötena. Om avvikelserna inte kan
lösas på den nivån kan de lyftas till styrgruppen.

Nästa mötestid
12:e april 2016.

