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Landstingsstyrelsens förvaltning 
LSF Kansli  
Agneta Marmestrand 
 

Mötesanteckningar 7 
2017-09-25  

LS 2017-0077 

Mötesanteckningar Samverkansråd nr 7 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth     Inge-Britt Lundin   

 
Datum 2017-09-25 

 
Tid 10.00 – 12.00 

 
Plats Mälarsalen, landstingshuset   
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Pia Helleday (M) 
Daniel Forslund (L) 
Ellinor Moberg (C) 
Gunilla Thorsson (L) 
Margaretha Åkerberg (KD) 
Jens Sjöström (S) 
Lena Falk (MP) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Maud Molander HSO 
Kenneth Bäck HSO 
Lars Ettarp HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF 
Sari Nykvist DHR 
Gunder Wåhlberg DHR  
Olle Johansson DHR 
Jeanna Bystrand SRF 
Dilani Sätterström-Brante HSO 
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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Inge-Britt Lundin.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes: 
Färdtjänst 
Intressepolitiskt bidrag 
1177 
Statusrapport NKS 
 
5. Värdebaserad vård   
Andreas Ringman Uggla från Karolinska Universitetssjukhuset informerade 
om sjukhusets arbete med värdebaserad vård.  
 
Hälso- och sjukvården genomgår stora förändringar bland annat vad gäller 
kunskap, roller och målsättning. Till detta kommer den digitala utveckl-
ingen. Kunskapsutvecklingen går mot precisionsmedicin, rollförändring in-
nebär nätverkssjukvård och målsättningen är en förbättrad hälsa.  
 
Istället för att mäta antal besök, vårddygn mm ser man nu istället till resul-
tatet, tex patientutfall över tid, upplevelse av vården och möjligheten att 
återgå till arbetslivet.  
 
Nätverkssjukvården är bärande i hela framtidsplanen för hälso- och sjuk-
vården, och hur ett högspecialiserat universitetssjukhus ska arbeta för att 
fungera i en nätverkssjukvård. 
 
Karolinska Universitetssjukvården arbetar nu på ett nytt sätt där patient-
flöde är viktigt. Organisationen är upplagd enligt patientflöden, inte som ti-
digare kliniker, och patient-/närståenderepresentant deltar i ledningsgrup-
per där de har tydligt mandat och uppdrag 
 
Se bifogad presentation.  
 
6. Samverkansarbetet kring digitalisering  
Diskussionen rörde hur samarbetet med Inera ska fungera när Inera kom-
mer att bli ett SKL-ägt bolag och även få ett utökat uppdrag avseende arbe-
tet med digitalisering inom kommunerna. Organisationernas riksförbund 
kommer att samverka med Inera. 
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Frågan om testpanel för 1177 togs upp. Det har varit svårt att från organisat-
ionernas sida hitta personer som är intresserade att delta i testpanelen. 
Detta mycket beroende på att det varit oklart hur lång tid uppdraget kom-
mer att ta, vilken ersättning som ges – gäller framförallt för de som är yr-
kesverksamma – var testerna kommer att göras osv. 
Daniel informerade om att 1177 vill underlätta för representanter för orga-
nisationerna att delta. Testerna kan utföras kvällstid, på platser som passar 
testdeltagarna osv. Testerna kommer att pågå minst ett år framåt.  
 
7. Irene Svenonius presenterar sig och sitt uppdrag 
Finanslandstingsrådet Irene Svenonius presenterade sig och sitt uppdrag.  
 
Uppdraget: 
Skapa mesta möjliga nytta för invånarna i Stockholms län inom SLL:s an-
svarsområde. 
Väl fungerande styrning av hela landstingets verksamhet och organisation.  
Hög tillgänglighet i en sjukvård med god kvalitet präglad av valfrihet. 
Kapacitetsstark kollektivtrafik som löser människors livspussel 
 
Pågående arbete 
Effektivare landsting 
Attraktiv arbetsgivare. 
Värna och utveckla valfriheten.  
Kollektivtrafik som är kapacitetsstark och populär och blir ett naturligt val 
för invånarna – historisk utbyggnad. 
Utveckla upphandling – ska bli Sveriges vassaste offentliga inköpare. 
 
Se bifogad presentation.  
 
8. Information från andra samverkansråd 
Trafikförvaltningens samverkansråd 
Punkter som diskuterades:  
Trygghet i kollektivtrafiken – många känner sig otrygga i tunnelbanan.  
Färdtjänst-  organisationernas synpunkter på färdtjänstfrågor, upphandling 
mm framgår inte av de protokoll som förs vid samverkansrådet.  
Resa över länsgränsen med färdtjänst. Ska man resa till Bålsta måste man 
beställa riksfärdtjänst siste biten, vilket försvårar och fördyrar. 
Hissarna vid Odenplan.  
 
Landstingsstyrelsens förvaltnings samverkansråd  
Punkter som diskuterades:  
Maria Englund informerade om kompetensförsörjning 
Diskussion kring strateg för tillgänglighetsfrågor mm, organisationerna 
framförde behovet av en fortsatt anställning av en sådan person. 
Organisationerna framförde önskemålet att minnesanteckningarna som 
förs vid LSF:s samverkansråd bättre speglar organisationernas synpunkter. 
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9. Övriga frågor 
 
Färdtjänst  
Organisationerna framförde att färdtjänsten blivit sämre vad gäller tids-
passning. Framförallt gäller det för de personer som är yrkesverksamma. 
SFR har skrivit till trafikförvaltningen om detta men ännu inte fått svar. Det 
framfördes önskemål om att Caroline Ottosson bjuds in till ett kommande 
möte för en diskussion.  
Den 17 oktober kommer en manifestation att genomföras vid landstingshu-
set i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde. 
Organisationerna framförde också att samverkan måste ske i samband med 
den nya upphandlingen.  
Diskussion fördes om att ha en gemensam diskussion i en parlamentarisk 
grupp kring hur färdtjänsten kan förbättras.  
 
 
Intressepolitiskt bidrag 
Organisationerna framförde till Irene Svenonius att bidraget för intressepo-
litisk verksamhet inte ökat de senaste åren. Organisationerna påtalade vik-
ten av samverkan och organisationernas möjlighet att delta i förbättringsar-
bete inom landstingets olika verksamheter.   
 
1177 
Frågan handlade om testpanel och diskuterades under punkt 6.  
 
Statusrapport NKS 
Frågan togs upp med Irene Svenonius och handlade om samverkan kring 
NKS. Organisationerna har aktivt deltagit i samverkan för att göra NKS till-
gängligt. Nu framförde de sin oro att förändringar både vad gäller organi-
sation, ombyggnationer och annat inte samverkas och på så sätt försämrar 
tillgänglighet för både patienter och personal. 
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 
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