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Ulla Lindqvist
Viveca Höög Peterson
Olof Björlin
Agneta Liljedahl
Anders Rickardsson
Karin Pers
Per Widforss
Sten Fylkner
Cecilia Werge, verksamhetsutveck
lare/sekreterare
Annica Myhr Ahron, medicinskt ansva
rig sjuksköterska, MAS, Östermalms
stadsdelsförvaltning

Tidpunkt och plats:

Den 8 augusti kl. 13:30- 15:00, Östermalms stadsdelsförvaltning,
lokal Humlegården/ Skype for business
Östermalms stadsdelsförvaltning
Äldreomsorg
Karlavägen 104, pl. 6
Box 24156
10451 Stockholm
stockholm.se
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§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Yvonne Wendt välkomnar alla och förklarar samman
trädet öppnat.

§ 2 Gäst
Annica Myhr Ahron, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, vid
Östermalms stadsdelsförvaltning besöker rådet för att informera om
patientsäkerhetsberättelserna och förvaltningens omställning till en
Nära vård.
Annica informerar om att patientsäkerhetsberättelserna är verksam
hetens egen rapport och sammanställning av årets hälso- och sjuk
vårdsarbete. De redovisas till stadsdelsnämnden eftersom nämnden
är huvudman för hälso- och sjukvården för verksamheter i egen regi
och på entreprenad och även vårdgivare för egen regi.
En stadsdelsövergripande berättelse görs av MAS och medicinskt
ansvarig för rehabilitering, MAR. Den utgör inte en sammanställ
ning av enheternas utan grundar sig på granskningar och uppfölj
ningar under året samt på uppgifter som samlats in från verksamhet
erna.
Annicas presentation biläggs protokollet och innehåller informat
ionen som rådet tog del av.
Rådet ställer fråga om vilket samarbete MAS och MAR har med
entreprenörernas MAS:ar. Annica svarar att det genomförs samar
betsmöten, gemensamma för innerstaden, några gånger per år. Det
sker också en fortlöpande kontakt genom verksamhets- och avtals
uppfölj ningar.
Rådet framför att det vore intressant om entreprenörernas MAS: ar,
sjuksköterskor och andra professioner deltog vid förtroenderådsmö
ten. Rådet medlemmar ska framföra önskemål om detta på kom
mande förtroenderådsmöten.
Rådet framför synpunkt att verksamheternas berättelser innehåller
tydliga resultatredovisningar och processbeskrivningar. Vidare att
det finns en risk att egna redovisningar ges en överdrivet positiv
vinkling. Rådet ställer fråga om hur förvaltningen arbetar för att
granska resultaten.
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Annica informerar om att den granskningen görs vid verksamhets
och avtalsuppföljningarna. Patientsäkerhetsberättelserna är ett av
underlagen som gås igenom inför uppföljningarna.
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Rådet framför att Coronakommissionens rapport innehöll viss kritik
mot sjuksköterskornas kompetens och undrar hur man arbetar med
att säkra kompetensen på Östermalm. Annica svarar att Rio YOB
arbetar med att tydliggöra sjuksköterskans roll och uppdrag. Det på
går också ett arbete med särskild kompetensstege för sjuksköterskor
inom staden.
Yvonne informerar om att lärosäten hon kontaktat har anpassat sin
sjuksköterskeutbildning efter Coronakommissionens synpunkter.

§ 2 Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att Yvonne Wendt och Anders Rickardssonjusterar
protokollet.
§ 3 Tid för protokolljustering
Protokollet justeras onsdag 10 augusti kl. 13:00 i receptionen på
förvaltningen, Karlavägen I 04, 6 trappor. Protokollet e-postas till
medlemmarna inför justering.

§ 4 Föregående protokoll
Rådet har tagit del av protokollet från den 7 juni. Rådet framför
synpunkt att de, utifrån ett resonemang om olika begrepp i Tertial
rapport 1, önskar att begreppet äldre används framöver. Med det
förtydligandet läggs protokollet till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden
• ÖST 2022112 Patientsäkerhetsberättelserför vård- och om
sorgsboenden år 2021. Stadsdelsövergripande rapport samt
berättelserför verksamheterna:
- Kampementet VOB
Kattrumpstullen VOB
Linnegården VOB
RioVOB
Östermalms dagverksamheter
Berättelserna behandlades på stadsdelsnämndens sammanträde i
maj, men rådet fördjupar sig i frågan idag då stadsdelsförvaltning
ens medicinskt ansvarig sjuksköterska besöker rådet. Se frågor och
kommentarer till ärendet under § 1.
Rådet framför synpunkt att verksamheternas berättelser är tydliga
redovisningar.
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§ 6 Övriga utskick
• Protokollfrån KPRs sammanträde 7juni 2022
Rådet har tagit del av ärendet. Yvonne rapporterar från det
senaste sammanträdet i KPR.
• Presentation och rapportfrån Open lab

R Stockholms
V stad

Protokoll
Sida 4 (5)

Rådet har tagit del av ärendet. Materialet kommer att arbetas
vidare med inom ramen för förvaltningens arbetsgrupp för
att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
• Agneta och Olof rapporterar från förtroenderådsmöte på
Kattrumpstullens YOB:
Ingen anhörig eller boende deltog. Verksamheten har fortfa
rande en avdelning tillfälligt stängd. Vårdhund och även en
miniponny kommer på besök till boendet. Verksamheten är
Stjärnmärkt och just nu förbereds hur valet 2022 ska genom
föras på boendet. Det finns en matinspiratör anställd som
också ansvarar för verksamhetens växthus på terrassen. De
50 000 kronor som nämnden fördelat för extra trivsel under
sommaren har bland annat använts till inköp av hushållsassi
stenter för att underlätta regelbunden bakning i avdelnings
köken. Olof och Agneta har bjudits in att lunch på boendet
vid ett tillfälle under hösten.
• Viveca rapporterar från förtroenderådsmöte på Linnegårdens
YOB:
Tre anhöriga deltog vid mötet. Verksamheten arbetar med
Stjärmärkning. Ca 40 personer står i kö till boendet. De
50 000 kronor som nämnden fördelat för extra trivsel under
sommaren har använts till att genomföra olika former som
maraktiviteter.
• Karin och Per rapporterar från förtroenderåd på Rio YOB:
En boende deltog vid mötet. Verksamheten har påbörjat ett
fördjupat samarbete med Åsö gymnasium och har också ett
samarbete med Omsorgsförmedlingen. Utbildning kring hy
gienområdet genomförs. Arbete med Stjärnmärkning pågår
och verksamheten arbetar särskilt med utevistelse och att
motverka ofrivillig ensamhet. De 50 000 kronor som nämn
den fördelat för extra trivsel under sommaren har använts till
att genomföra olika former sommaraktiviteter.
• Margareta rapporterar från Förebyggandeenheten:
Verksamheten arbetar med Stjärnmärkning. Seniorträffarna
och dagverksamheterna har haft öppet hela sommaren.
Kampementets YOB har inte genomfört något förtroende
rådsmöte under sommarmånaderna.
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§ 9 Rapport från förvaltningen
- Förvaltningen har tillsammans med Idrottsförvalt
ningen/GIH-badet beviljats medel för att genomföra ak
tivitet riktat till äldre. Under sex veckor, med start I sep
tember, kommer löpträning för seniorer samt träning i
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Seniorgymmet att genomföras i Tessinparken en gång i
veckan. Efter träningen erbjuds gemensam fika och soci
alt umgänge samt vidare information om hälsofrämjande
och förebyggande aktiviteter på Seniorträffen Bo Berg
man.
Invigning av Hjorthagens seniorbostäder och förvalt
ningens nya aktivitetscenter kommer att genomföras 29
augusti. Cecilia återkommer om klockslag.

§ 10 Övriga frågor
• Rådet framför att det är viktigt att förvaltningen på olika sätt
arbetar för att säkerställa medarbetares kunskap i svenska
språket.

§ 11 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 12 september kl. 13:30-15:00, i
lokal Tessinparken.
Sekreterare: Cecilia Werge (cecilia.wern:e(c])stockholm.se)

Bilaga: Annica Myhr Ahrons presentation.
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