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Minnesanteckningar Samverkansråd nr 8 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth    Annika Hässler     

 
Datum 2016-10-31 

 
Tid 10.00 – 12.00 
 
Plats Mälarsalen, landstingshuset  

  
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Pia Helleday (M) 
Dag Larsson (S) 
Lena Falk (MP) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Gunilla Thorsson (L) 
Margaretha Åkerberg (KD) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Annika Hässler HSO 
Lena Ringstedt HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Maud Molander HSO  
Kenneth Bäck HSO 
Håkan Mandahl HSO 
Lars Ettarp HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF  
Olle Johansson DHR 
Gunder Wåhlberg DHR  
Jeanna Bystrand SRF 
Marian Bergroth HSO 
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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Övriga frågor: Färdtjänst, Hälsomottagning, specialistcentra  
 
5. Effektiv vård 
Göran Stiernstedt presenterade utredningen Effektiv vård.  
 
Några resultat som utredningen belyser är  

• Den svenska hälso- och sjukvården skiljer sig från många jämför-
bara länder genom sin sjukhustunga struktur.  

• Primärvården har svårt att klara uppdraget som ”första linjens vård”  
• Sverige är sämre rustat än många andra länder att möta demo-

grafiska utmaningar i form av en ökad multisjuklighet i takt med en 
åldrande befolkning.  

• Många patienter söker sig till sjukhusakuten i stället för primärvår-
den med följd att patienter ofta befinner sig på fel vårdnivå.  

• Sjukhusens akutvård är väsentligt dyrare än motsvarande vård inom 
primärvården. 

 
Övergripande slutsatser 
 

• Framtiden innebär mer öppen vård – mer avancerad vård utanför 
sjukhusen 

• Sveriges sjukhustunga system behöver förändras för att bättre möta 
framtidens behov 

• Starkare primärvård ger bättre systemeffektivitet 
• Starkare primärvård ger mer jämlik vård 
• Starkare primärvård ger bättre vård för patienterna 

 
 

Hur ska primärvården stärkas 
• Sjukhusbunden vård bör i större utsträckning verka utanför sjukhu-

set. 
• Lön, arbetsvillkor. 
• Resursförstärkning 
• Minska antalet sjukhusläkare – utred sjukhusens dåliga produktivi-

tet. 
 
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.  
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6. Kompetensförsörjning  
Maria Englund, personaldirektör, redogjorde för arbetet med kompetens-
försörjning.  
Maria informerade bland annat om  
 
 Stora förändringar i hela hälso- och sjukvårdssystemet 
 Befintliga kompetenser behöver nyttjas bättre 
 Ny personal behöver rekryteras 
 Kompetensutvecklingen behöver öka 
 Nya kompetenser behövs 
 Riktlinjer för samverkan mellan vårdgivare tas fram 

 
En kompetensförsörjningsstrategi tas fram och uppdrag i strategin är: 
 
 Kompetensstegar/-modeller för att tydliggöra karriärvägar och ut-

vecklingsmöjligheter  
 Struktur för samordning och systematik i kompetensutveckling för 

ökad effektivitet och kvalitet 
 Hantering av kollektivavtal 
 Handlingsplan 

 
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna  
 
7. Information från andra samverkansråd 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 
Vårdval geriatrik diskuterades. 
 
Trafikförvaltningen: 
Utredningen om framtidens färdtjänst. Organisationerna har många syn-
punkter på de förslag som redovisas i utredningen, bland annat vad gäller 
resor efter behov.  
 
Stockholms läns sjukvårdsområde: 
Hälsomottagningar, akademiska vårdcentraler och processgrupper inom 
primärvården.  
Ett möte är planerat med Sodexho som ska ta över verksamheten vid 
syncentralerna den 1 mars.  
 
Kulturförvaltningen: 
Besök av arrangörerna för Stockholm dövfilmfestival. Festivalen äger rum 
den 25-26 november på biograf Zita. Dessutom diskuterades tillgänglighet 
vid olika arrangemang, möjligheterna att certifiera arrangörer. kulturför-
valtningen arbetar med tre olika varianter av kulturstöd; verksamhetsstöd, 
projektstöd samt scenkonststöd. Andra frågor som diskuterades var sam-
verkansrådets roll, folkbildingen i länet, ny kulturstrategi amt den konst-
närliga gestaltningen på Nya Karolinska Solna.  
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Maria Fälth informerade om att hon under 2017 kommer att delta på flera 
av förvaltningarnas/bolagens samverkansråd.  
 
10. Övriga frågor 
Nedläggning av hälsomottagningar – organisationerna var undrande över 
varför frågan inte diskuterats i hälso- och sjukvårdsförvaltningens samver-
kansråd. Dessutom saknas analys av verksamheten, t.ex. besöksstatistik, 
vilka har remitterat, hur kända har mottagningarna varit mm. 
 
Specialistcentra – till vem vänder sig verksamheten, är det klinisk verk-
samhet eller forskning? Organisationerna önskar ytterligare information.  
 
Konstaterades att båda dessa frågor kan tas upp vid nästa möte med sam-
verkansrådet då Marie Ljungberg Schött kommer att närvara.  
 
Färdtjänst – organisationerna undrade över ändrade regler vad gäller till-
delning av resor och vad landstingsfullmäktige beslutat.  
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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