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Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth    Lena Ringstedt    

 
Datum 2016-03-21 

 
Tid 10.00 – 12.00 
 
Plats Mälarsalen, landstingshuset  
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Daniel Forslund (L) 
Ellinor Moberg (C) 
Lena Falk (MP) 
Pia Ortiz Venegas (V) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Gunilla Thorsson (L) 
Margaretha Åkerberg (KD) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Lena Ringstedt HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Maud Molander HSO  
Kenneth Bäck HSO 
Lars Ettarp, HSO  
Fredrik Ahlkvist SRF  
Olle Johansson DHR  
Gunder Wåhlberg DHR  
Jaan Kaur ombudsman DHR 
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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Lena Ringstedt.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Övriga ärenden: se punkt 9 
 
5. Framtidens hälso- och sjukvård  
Punkten utgår och återkommer vid ett kommande sammanträde.  
 
6. Sommarsituationen och patientsäkerhet   
Anna Nergårdh informerade om primärvården och det nya ersättningssy-
stemet, samt om Göran Stiernstedts utredning. Vården i Sverige och Stock-
holm är fokuserad på sjukhusen, frågan är om det ska vara så.  
Fokus på Framtidens hälso- och sjukvård i SLL. 

 
Sommarsituationen 
Utmaningen är att bedriva den vård som behövs under sommaren och se-
mestertiderna. Ingen är utbytbar och det är viktigt att ha tillräcklig kompe-
tens på plats. Vikarier ska komplettera ordinarie personal. Det är viktigt att 
rätt person gör rätt saker. 
Ingen enhet eller klinik lägger sitt eget pussel utan det sker i samverkan. 
Även kommunerna ska delta i arbetet.  
Primärvården har flest kontakter och kommer att ha öppet efter behov och 
fokusera på det mest akuta. 

 
Tillgången på närakuter måste kommuniceras till alla som vistas i Stock-
holms läns landsting. 

 
Akutsjukhusens behov av kompetens kräver planering och rekrytering av 
framför allt sjuksköterskor. Detta är en ledningsfråga på högsta nivå. 

 
Geriatriken måste ha ett minst 90 % öppethållande. För tidigt att säga nå-
got om rekryteringsbehov. 

 
När det gäller psykiatrin finns det inget särskilt att rapportera eller berätta 
om. 

 
ASIH – en viktig och efterfrågad vårdform. Den får för lätt långa väntetider. 
Samverkan med kommunerna blir bättre och bättre. 
Viktigt att göra en översyn av de överenskommelser som finns med länets 
olika kommuner. 
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Anna träffar alla kommuner och stadsdelar tillsammans med SLLs led-
ningsgrupp inom sjukvården i slutat av april. 

 
Från slutet av maj kommer Anna och hennes medarbetare producera rap-
porter veckovis med fokus på personalsituationen inom vården. 

 
Vad gäller förlossningsvården finns det en noga utformad plan för denna. 
Den ska särskilt bevakas under sommaren. Det krävs också samarbete med 
grannlänen. 

 
Barnsjukvården brukar fungera väl under sommaren. Dock ska barncancer-
vården specialbevakas. 

 
SLL är på gång att se över rekrytering av ekonomipersonal som ska under-
lätta övrig personals arbete i vården. 
 
 
7. Samverkansöverenskommelse 
Organisationer och förtroendevalda diskuterade den föreslagna skrivningen 
på Modell för samverkan. Många synpunkter framkom och samverkansrå-
det beslutade att återkomma till frågan vid kommande sammanträde.  
 
8. Information från andra samverkansråd 
Landstingsstyrelsens förvaltning  
Stefan Jakobsson, VD på Danderyds sjukhus berättade om aktuella aktivite-
ter. När det gäller tidsfrågan för färdigställandet av om- och tillbyggnation-
en är han optimistisk. Fråga om sjukvården kommer att kunna klara av 
triageringen av strokepatienter så att alla får den bästa vården. Även frågor 
rörande BB Sophia togs upp. 
Framtida indelningen av Sverige var också uppe på detta samverkansråd. 

 
Hälso- och sjukvårdens förvaltning  
Information om Barn- och ungdomsmedicinska mottaganingar (BUMM). 
Man skulle också ha haft en information om framtida investeringar, vilket 
inte genomfördes. Nästa möte den 14 april. 

 
Trafikförvaltningen  
Den 18 februari hålls ett samverkansrådsmöte där Trygghetsnumret var 
uppe till diskussion, även hisskapacitetet på tunnelbanans Gula linje är för-
knippat med en stor osäkerhet avseende kapaciteten. Information om att 
det finns en utbildningsfilm för att utbilda bussförare och även plattforms-
väggar var uppe till diskussion. 
Information och diskussion om valideringsstolpar. Man har också genom-
fört ett dörrknappstest. 
Färdtjänst. Färdtjänstens framtida utredning. Man tittar också på ansök-
ningsblanketter. 
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Resursgruppen FUT – Den 18 februari hålls ett samverkansrådsmöte där 
Trygghetsnumret var uppe till diskussion, även hisskapacitetet på tunnel-
banans Gula linje är förknippat med en stor osäkerhet avseende kapa-
citeten. Överhuvudtaget är hissar ett stort och hett ämne var gäller tillgång 
och dess funktiononalitet.  
 Information om att det finns en utbildningsfilm för att utbilda bussförare 
och även plattformsväggar var uppe till diskussion. Man avvaktar ett trafik-
försörjningsprogram i juni. Nästa möte den 14 april. 

 
Kulturförvaltningen  
Besök av ”Färgfabriken”.  Annars är ordet ”processer” ett väl använt uttryck 
som använts väldigt mycket och intensivt. 
Kulturförvaltningen har ett uppdrag att vara ett komplement till vård och 
hälsa. 
Även kultur för nyanlända var uppe på samverkansrådets bord. Samarbete 
med bl. a Cirkus Cirkör. 

 
LOCUM  
Ny VD – Patrik Emanuelsson. Ny VD brukar också innebära ny organisat-
ion. 
Information om ombyggnaden av sjukhuset i Södertälje. 
Samordning av skyltupphandling. Här kräver organisationerna ett större 
inflytande. 
Även upphandlingsfrågor var på agendan den 15 mars när mötet hölls. 
 
9. Övriga frågor 
 
Önskemål om konferens med fokus på E-Hälsa. Förslaget är den 3 decem-
ber (eller datum i närheten) på Internationella Funktionshinderdagen. Da-
niel Forslund jobbar vidare med frågan. Krav på fungerande hörslinga i 
Landstingssalen. 
 
Samverkan med ”1177”. Organisationerna är besvikna på ansvariga tjäns-
temän. Man tycker att det inte händer något i frågan, trots löfte från ansva-
rig under ett tidigare samverkansmöte. Ett möte är inbokat till den 22 mars 
och Lena Ringstedt återkommer med rapport vid ett senare möte. 
 
”Mer än bara trösklar” 
På landstingsfullmäktige de 15 mars 2016 beslutades att Landstingsdirektö-
ren fått i uppdrag att revidera programmet. Samverkansrådets roll i detta 
blir att ”ligga på” och fråga efter arbetet. 
 
Organisationerna efterfrågar en person med ansvar för funktionshinderfrå-
gorna på Landstingsstyrelsens förvaltning.  
 
Önskemål om fördjupning i ämnet högspecialiserad vård. Önskade gäster är 
Göran Stiernstedt och Måns Rosén. 



 

 
 

5 (5) 

   
LS 2016-0076 

 

    
 

 

Lise-Lotte Nordfeldt informerade om att arkitektstuderande inte får någon 
utbildning i att göra hus mm tillgängliga.  
Någon gjorde parallellen med den ”Insiktsutbildning” som Trafikförvalt-
ningen genomför för sin personal. 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Maria Fälth/Agneta Marmestrand 


	Minnesanteckningar Samverkansråd nr 3 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
	1.   Presentationsrunda
	2.  Justerare
	Till justerare valdes Maria Fälth och Lena Ringstedt.


