Äldreförvaltningen
2020-09-29

Sammanträdesprotokoll
Sida 37 (50)

§ 15. Remiss av Överenskommelse Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län - IT-stöd inom
förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar”
inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Dnr 1.6-391/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-13.
Under våren 2020 genomfördes en upphandling av ett nytt ITstöd för utskrivningsprocessen som ska ersätta nuvarande ITstöd WebCare. Region Stockholm upphandlar systemstödet
och överlåter nyttjanderätt för kommunerna till systemstödet,
vilket regleras i interimsavtalet. Produktionssättning beräknas
att ske under första halvåret 2021. Överenskommelsens syfte är
att förtydliga och skapa förutsägbarhet kring vilka åtaganden
respektive part har inför kommande implementering samt
förtydliga kommande ekonomisk modell för kostnader mellan
parterna. Äldreförvaltningen är positiv till överenskommelsen
och att det nya systemstödet ska komma på plats och
implementeras. Detta skapar nya utvecklingsmöjligheter för att
följa den gemensamma utskrivningsprocessen.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 16. Remiss av Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) – ett system, många
möjligheter
Dnr 1.6-478/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-24.
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en
särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja
utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård. Regeringen beslutade i november 2019
om tilläggsdirektiv (dir. 2019:78), Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård – ett system, många
möjligheter (SOU 2020:36).
Utredaren fick i uppdrag att analysera och lämna förslag på en
funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården
inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Syftet är
att följa regeringens reformer och satsningar på området samt
analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till att stärka arbetet för
att uppnå kunskapsbaserad styrning i såväl regioner som
kommuner. Förslagen i utredningen ligger i linje med
äldreförvaltningens arbete att föra evidensbaserade metoder
och forskning närmare verksamheten bland annat genom de
akademiska noderna. Det är även av vikt att det finns
specialistsjuksköterskor inom äldreomsorgen och att
upprätthålla kompetens för att kunna tillmötesgå de äldres
behov av kvalificerad hälso- och sjukvård.
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Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

