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1.   Presentationsrunda 

Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 

Till justerare valdes Margaretha Åkerberg och Annika Hässler.  

 

3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 

Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  

 

4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

5. Förslag på samverkansarbetet kring tillgänglighet under 2017 

Daniel Forslund informerade om det fortsatta arbetet hur samverkan kring 

tillgänglighet ska ske. Ett nytt förslag till samverkansmodell kommer att 

vara klart nästa vecka. Frågor som diskuterades var: 

Nya e-tjänster, uppgradering av de tjänster som finns 

Ansvarsfördelning 

Testmiljö 

Testpersoner från HSO. DHR och SRF – gå via organisationerna  

Regnbågsmodellen – målgruppsanpassa 

Vikten av att kunna nå vården via olika vägar – undvika digitalt utanför-

skap 

Hur ska samverkan ske över tid – nytt samverkansråd? 

IT-strateg kommunikativ tillgänglighet finns – Kim Radway 

Vårdgivare måste vara öppna för att använda e-tjänster 

 

6. Implementering av policyer   

Lisbeth Nord och Eva Pilsäter Faxner informerade om hur policyer imple-

menteras inom Stockholms läns sjukvårdsområde.  

SLSO har en process avseende nya policyer och styrdokument.  

Diskussion sker i referensgrupp och arbetsutskott och går vidare till led-

ningsgruppen. Sedan via verksamhetsområdets ledningsgrupp till verksam-

hetschefer och en arbetsplatsträff. Information ges via nyhetsbrev mm. 

 

7. Policy för delaktighet     

Helena Bergström informerade om det fortsatta arbetet kring implemente-

ring av policyn för delaktighet. Helena har träffat flera förvaltningar och bo-

lag för en diskussion kring arbetet med tillämpningsanvisningar samt im-

plementering av policyn. Några frågor som diskuterats på dessa möten är 

upphandling, kommunikation, andra styrdokument samt HR.  
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8. Information från andra samverkansråd 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Kommunicering av hemsjukvården, QRC Stockholm, kvalitetsregistercent-

rum och personcentrerad vård. 

 

Trafikförvaltningen  

Färdtjänst – framtidens färdtjänst. Hissen vid Liljeholmen - Nybohov ska 

bli förarlös. 

Vid nästa sammanträde kommer FUT – förvaltningen för utbyggd tunnel-

bana – och diskussionen kommer då att handla om hissar vid de nya stat-

ionerna. Pilotprojekt om namngivning av stationer i tunnelbanan.  

Karin Hjalmarsson informerade om att SRF lämnat en skrivelse till förvalt-

ningen som handlar om resetilldelning.  

 

Kulturförvaltningen  

Kommunikation via social medier. Regional kulturstrategi kopplad till 

RUFS. Kulturmiljöer vid nybyggnation. Projekt via allmänna arvsfonden 

om kulturskola och idrottsverksamhet. Budget 2018. Eva Bergquist, chef för 

kulturförvaltningen, besöker samtliga kommuner i Stockholms län.  

 

 

9. Övriga frågor 

Nästa sammanträde: 

Den 24 april kl. 10 – 12 gör samverkansrådet ett studiebesök vid 

Huddinge akademiska vårdcentral.  
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 


