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

 
Datum 2017-10-30 

 
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) 
Jens Sjöström (S) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Annika Hässler HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Maud Molander HSO 
Kenneth Bäck HSO 
Lars Ettarp HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF 
Gunder Wåhlberg DHR  
Jeanna Bystrand SRF 
Karin Aronsson 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 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes: 
Teknikdagen 
Spetspatienter 
Praktikplatser SLL 
Syncentralen 
Tillgänglighetsstrateg 
Vad betyder samverkan 
Policyer 
 
5. Aktuellt arbete med styrande dokument  
Danielle Makowsky kunde tyvärr inte delta vid dagens sammanträde. Frå-
gan återkommer till samverkansrådet vi ett kommande möte.  
 
Följande korta information gavs 
 
Arbete pågår med att planera enligt uppdrag ur SLL Mål och budget 2018: 
 att uppdra åt landstingsstyrelsen att arbeta fram ett förslag till för-

ändring av landstingets policyer i enlighet med de principer som 
specificeras i budgeten 

 
Planeringen utgår från de principer för att minska antalet policyer som står 
i SLL Mål och budget 2018, samt den struktur och hierarki för styrande do-
kument som beskrivs i samma dokument. Det gedigna arbete som ligger 
bakom framtagandet av och resulterat i Policyn för delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning är också en av de viktiga ingående faktorerna i 
arbetet.  
Just nu fokuserar planeringsarbetet på att hitta former för både oformell 
förankring och formell remisshantering med landstingets verksamheter och 
intressenter (exempelvis samverkansrådet som är viktigt för delaktighet i 
arbetet med styrdokument inom området uppförande och bemötande/del-
aktighet).  Så snart som det är klart återkommer vi med information. Tills 
dess hanteras de medskick som gruppen gjorde till Helena Bergström den 
18 oktober.  
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6. Helena Bergström informerar om tillämpningsanvisningar, 
policy för delaktighet 
Helena Bergström, hållbarhetsstrateg, informerade om arbetet med att ta 
fram tillämpningsanvisningar för policy om delaktighet. Helena har besökt 
samtliga bolag och förvaltningar och har också kontaktpersoner inom samt-
liga bolag och förvaltningar.  
I juni genomfördes en nätverksträff med dessa kontaktpersoner.  
Under de diskussioner Helena haft har framförallt frågan om kommunika-
tiv tillgänglighet diskuterats. Bolagen och förvaltningarna har ofta frågor 
om hur de ska göra, behov av tydliga riktlinjer, hur ska man göra webbsidor 
tillgängliga mm. En annan fråga är upphandling det finns dessutom ett 
stort antal lagar, förordningar och styrande dokument som ska följas. 
Tillämpningsanvisningarna kommer bland annat att bestå av en checklista 
där man ska kunna checka av att man gjort rätt och vidtagit åtgärder. Det 
finns även ska och bör-krav.  
Seminarium har hållits med HSO. Stort arbete har lagts ned på träffar med   
Locum och trafikförvaltningen samt enheten för digital kommunikation.  
Organisationerna framförde att de är mycket nöjda med Helenas arbete och 
att de ser vikten av att tjänsten som hållbarhetsstrateg permanentas.   
 
Organisationerna framförde också att de håller med om att antalet policyer 
kan minska men att det i samtliga policyer, styrande dokument etc. bör 
finns ett krav på delaktighet liksom det idag finns miljökrav. 
 
Det framfördes också att det förutom tillgänglighet ska framgå användar-
barhet.  
 
7. Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, presentade sig och 
sitt uppdrag  
Ella Bohlin presenterade sig och informerade om de områden hon är ansva-
rigt landstingsråd för.  
Ella informerade sedan mer utförligt om habilitering och rehabilitering.  
 
Rehabilitering (25 st) 

 
Några delar som ingår 

 Centrum för cancerrehabilitering 
 Fotsjukvård - Vårdval Norrtälje och Vårdval Stockholm 
 Gåskola 
 Kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - Vårdval Stock-

holm 
 Logopedi – Vårdval Stockholm 
 (ME/CFS) - behandling och rehabilitering 
 Onkologi - planerad specialiserad rehabilitering - Vårdval Stock-

holm 
 Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering - Vårdval Stock-

holm 
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Habilitering (12 st)  
Habiliteringsverksamheten i Stockholms län bedrivs till största del i öppen-
vård av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, på lokala habiliterings-
center, samt på länsövergripande specialinriktade mottagningar. Det finns 
även ett antal habiliteringsverksamheter i öppenvård knutna till de olika 
sjukhusen i Stockholm, samt några upphandlade verksamheter och vårdval. 
 
 Habilitering i öppenvård - Habilitering & Hälsa  
 Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar 
 Habiliteringsteam för vuxna 
 Hörselhabilitering för barn 
 Intensivträning för barn med rörelsenedsättning 
 Intensivträning för vuxna med rörelsenedsättning 
 Psykosociala habiliteringsinsatser 
 Stöd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning 
  VUB-team 

 
Ella informerade även om praktikplatser i SLL för personer med funktions-
nedsättning. Organisationerna framförde behovet av att det som idag är en 
försöksverksamhet permanentas och att antalet platser blir fler.  
 
Diskussionen handlade även om syncentralens verksamhet. Organisation-
erna framförde sin oro gällande syncentralens verksamhet. Patienterna 
bollas alltför ofta mellan kommun och landsting samt hänvisas till andra 
verksamheter för att få hjälpmedel eller skaffa själva. Den fysiska tillgäng-
ligheten till syncentralen är inte heller bra.  
 
 
8. Samverkansarbete kring digitalisering 
Daniel Forslund informerade om pågående arbete. När utförandearbetet 
övergår till Inera vid årsskiftet finns en process för hur det ska se ut nation-
ellt.  
SRF informerade om att det nu finns ett antal personer som kommer att 
testa användarbarheten. Detta kommer att ske senare under hösten. 
 
9. Information från andra samverkansråd 
Trafikförvaltningens samverkansråd 
Rapporterades vid föregående möte.  
 
Landstingsstyrelsens förvaltnings samverkansråd  
Har möte den 21 november 
 
SLSO 
Samverkan med SLSO fungerar mycket bra och organisationernas medver-
kan ses som en resurs.  
De deltar bland annat i värdelyftet, ett arbete för att möjliggöra bättre sam-
verkan och samarbete mellan de olika professionerna på en vårdcentral. 
Även i digitaliseringsfrågan pågår arbete dör organisationerna deltar. 
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Daniel Forslund informerade i samband med detta om att man ska kunna 
skicka kallelser via olika media. Detta är en fråga SRF tagit upp vid ett fler-
tal tillfällen. 
 
HSF 
Vid senaste mötet diskuterades upphandling av 1177 via telefon och ef-
tersom organisationerna framförde att de inte deltagit i förberedande ar-
bete kring den frågan beslutade sjukvårdsdirektören att införande skulle 
skjutas upp tills organisationerna kommit med synpunkter.   
 
I samband med punkten togs också frågan om spetspatient upp. Det fram-
fördes att många patienter idag är välinformerade om sin sjukdom men det 
är viktigt att förstå att de inte representerar alla med denna sjukdom. Där-
för är det bättre att vända sig till de olika organisationerna som företräder 
personer med funktionsnedsättning för att få deras kompetens kring samt-
liga delar av sjukdomen.  
 
Kulturförvaltningen 
Information gavs om kulturskolor. Ett tvåårigt projekt där förvaltningen 
och kommunerna diskuterar kulturskolorna. Det lämnades även informat-
ion om fyra strategiska rapporter. Kulturförvaltningen har haft en prakti-
kant med funktionsnedsättning.  
 
10. Punkter nästa år 
Ämnen för nästa år diskuterades. Eventuella studiebesök och utbildningar 
är 
RCC – regionalt cancercentrum 
Insiktsutbildning 
Syncentralen  
 
11. Övriga frågor 
 
Teknikdagen 
Organisationerna framförde att det redan 2015 föreslagits att en teknikdag 
skulle genomföras där information och diskussion skulle handla om olika 
tekniska framsteg. Denna genomfördes inte.  
 
SRF har skrivit till presidiet för tillväxt- och regionplanenämnden om syn-
punkter på RUFS. De har inte fått svar från C och M och önskade nu få 
hjälp med det via de politiska företrädarna i samverkansrådet.  
 
Organisationerna informerade om att de inför nästa mandatperiod önskar 
diskutera betydelsen av samverkan med de olika politiska partierna.  
 
 
Resterande övriga frågor behandlades under respektive punkt på dagord-
ningen.  
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Vid pennan: 
 
 
Agneta Marmestrand 
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