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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om att
återupprätta samverkan med brukar-, patient- och
funktionsrättsorganisationer
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ställer Talla Alkurdi
(S) ett antal frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) samverkan
med brukar-, patient-, och funktionsrättsorganisationer.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Talla Alkurdi (S) m.fl har lämnat in skrivelse angående samverkan mellan
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och brukar-, patient-, och
funktionsrättsorganisationerna. Skrivelsen syftar särskilt samverkan vad
gäller förändringarna och besparingsåtgärderna på hjälpmedelsområdet.
Det lyfts att principerna om delaktighet och tillgänglighet måste prägla alla
politiska beslut som tas av hälso- och sjukvårdsnämnden. Följaktligen
föreslås att funktionsrättskonsekvensbeskrivningar bör införas i samband
med varje beslut på likande sätt som övriga konsekvensbeskrivningar,
exempelvis miljökonsekvenser och konsekvenser för en jämlik och
jämställdvård.
I samband med skrivelsen ställs ett antal frågor.
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1. Hur ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen på den brist på samråd som
brukar- och funktionsrättsorganisationer lyft i samband med höstens
förändringar inom hjälpmedelsområdet?
Inom hjälpmedelsområdet har hälso- och sjukvårdsförvaltningen
framförallt två forum för samverkan med brukar- och
funktionsrättsorganisationer: referensgruppen för hjälpmedel och
samverkansrådet.
Referensgruppen är en informell grupp med inriktning på hjälpmedel och
syftet är att komplettera hälso- och sjukvårdsförvaltningens
samverkansråd. Referensgruppen träffas minst en gång per termin, i
normalfallet i slutet av maj och i november. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens samverkansråd är den formella mötesformen för
samverkan mellan HSF och brukarorganisationerna. Enligt modell för
samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (LS 20151012) hålls möte minst fyra gånger per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, representerad av ansvariga handläggare
och enhetschef för rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och
hjälpmedel, har träffat representanter från brukarorganisationerna DHR,
SRF Stockholm Gotland (SRF) och Funktionsrätt Stockholms län
(Funktionsrätt) vid tre tillfällen i augusti och september gällande de
aktuella förändringarna inom hjälpmedelsområdet.
Den 19 augusti 2020 kallade förvaltningen till ett extrainsatt möte med
referensgruppen för hjälpmedel. Under det extrainsatta mötet
presenterades och diskuterades hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag
till representanterna. Förslaget förvaltningen då presenterade grundade sig
i det uppdrag om besparingar som förvaltningen fått av politiken. I detta
skede hade ärendet inte än presenterats för politiken utan var enbart ett
förslag från förvaltningen. Förslaget presenterades muntligt och
representanterna uppmanades att komma in med synpunkter och
kommentarer till de föreslagna besparingarna. Representanterna fick även
möjlighet att inkomma med andra förslag till åtgärder för besparingar
utifrån det politiska uppdraget. Brukarorganisationerna uttryckte att de
inte godtog något av förvaltningens besparingsförslag.
Den 4 september deltog hälso- och sjukvårdsförvaltningens representanter
på regionstyrelsens samverkansråd för att presentera förslag på åtgärder för
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att dämpa kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet. Det förslag
som presenterades under mötet är detsamma som förslagen som
behandlades på hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 september. I
mötesanteckningar från detta möte finns inga synpunkter och
kommentarer från DHR, SRF eller Funktionsrätt (RS 2020-0096).
Den 1o september deltog ansvarig handläggare och enhetschef på hälso- och
sjukvårdsförvaltningens samverkansråd för att presentera det slutgiltiga
förslaget. DHR framförde att avgiften för elrullstolar riskerar att drabba en
redan utsatt grupp som i många fall lever på sjukersättning. Funktionsrätt
skickade med att man önskar att besparingar ska drabba den enskilda
invånaren i minsta möjliga mån (HSN 2020-0719). Förvaltningen tog emot
dessa synpunkter och uppmuntrade brukarorganisationerna att återigen
lämna in förslag på besparingsåtgärder. Förvaltningen har inte mottagit
några förslag på besparingsåtgärder från brukarorganisationerna.
Organisationerna har vid minst tre tillfällen haft möjligheter att delge
synpunkter och diskutera förslaget. Ytterligare har organisationerna även
haft möjlighet att skriftligen inkomma med egna förslag till
besparingsåtgärder sedan den 19 augusti. Organisationerna har inte
inkommit med några sådana förslag.
2. Pågår någon översyn av samverkansstrukturerna inom Region
Stockholm?
Samverkan mellan HSF och de organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning utgår från den grundmodell som har fastställts av
regionfullmäktige (LS 2015-1012). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
inte fått några signaler om att denna modell ska ses över. Under 2020
minskade antalet planerade möten mellan samverkansrådet och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen med anledning av att pensionärsorganisationerna
skapade ett eget råd för samverkan, det så kallade pensionärsrådet.
Avsikten med att minska antalet inplanerade möten med både
samverkansrådet och pensionärsrådet är att utöka möjligheterna till att
arbeta i arbetsgrupper kring specifika sakfrågor. Även detta enligt
grundmodellen (LS 2015-1012). Pandemin har påverkat möjligheten till
särskilda arbetsgrupper med anledning av att flertalet projekt har pausats
på förvaltningen.
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3. Pågår ett arbete för att utveckla konsekvensanalyserna gällande
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Det pågår inga arbeten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen att utveckla
gällande konsekvensbeskrivningar. Däremot ska förvaltningen alltid ta
hänsyn till tillgänglighet i de ärenden som tas fram. I det aktuella ärendet
har förvaltningen tagit fram konsekvensanalyser för varje föreslagen
besparingsåtgärd. Analyserna i tjänsteutlåtandet för besparingsåtgärderna
(HSN 2020-0974) utgår från det politiska uppdraget. Övriga analys ingår
inte i tjänstutlåtandet för besparingen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
följer de direktiv inklusive mallar för tjänsteutlåtanden som kommer från
regionledningskontoret.

Johan Bratt
T.f. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Margareta Tufvesson
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-27
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Skrivelse om att återupprätta samverkan med brukar-, patient- och
funktionsrättsorganisationer
Vi socialdemokrater är mycket kritiska mot den moderatledda politiken där
barnfamiljer tvingas stå för notan för en misslyckad styrning och avsaknad
av kostnadskontroll. Vi ser mycket allvarligt på majoritetens val att
prioritera nedskärningar i stöd för bland de allra mest utsatta stockholmarna
samtidigt som pengar försvinner till konsulter och hyrpersonal.
I samband med att det blågröna styret införde förändringar och
nedskärningar inom hjälpmedelsområdet under hösten 2020 larmade
flertalet brukar-, patient- och funktionsrättsorganisationer om bristande
samverkan och insyn vid förändringarna. Detta trots att de föreslagna
förändringarna hade stor påverkan på föreningarnas medlemmar.
En lärdom av hösten är inte bara att samverkan måste stärkas, utan även att
konsekvensanalyserna måste utvecklas. Flertalet berörda organisationer har
larmat om hur det i stort saknas en genomgående konsekvensanalys av de
försämringar som genomförts.
Vi socialdemokrater menar att principerna om delaktighet och tillgänglighet
måste prägla alla politiska beslut som tas i nämnden. Därför menar vi att
funktionsrättskonsekvensbeskrivningar bör införas i samband med varje
beslut, i likhet med miljökonsekvenserna och konsekvenser för jämlik och
jämställd vård. Genom att stärka samverkan och införa
funktionsrättskonsekvensbeskrivningar kan Region Stockholm ta ytterligare
steg för att göra vårt län tillgängligt för fler.
Med anledning av detta ställer Socialdemokraterna följande frågor:
-

Hur ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen på den brist på samråd
som brukar- och funktionsrättsorganisationer lyft i samband med
höstens förändringar inom hjälpmedelsområdet?

-

Pågår någon översyn av samverkansstrukturerna inom Region
Stockholm?
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-

Pågår ett arbete för att utveckla konsekvensanalyserna gällande
tillgänglighet och delaktighet för personer mer
funktionsnedsättning?

Talla Alkurdi (S) m.fl.

