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Landstingsstyrelsens förvaltning 
LSF Kansli  
Agneta Marmestrand 
 

Mötesanteckningar 9 
2017-11-27  

LS 2017-0077 

Mötesanteckningar Samverkansråd nr 9 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth     Annika Hässler    

 
Datum 2017-11-27 

 
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) 
Dag Larsson (S) 
Lena Falk (MP) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Annika Hässler HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Alma Asic HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Hamaddah Mansour 
Olle Johansson DHR 
Gunder Wåhlberg 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 Annika Hässler.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes: 
Testning 
Praktikplatser 
Kronikersatsning  
 
5. Trafikförvaltningen  
Caroline Ottosson var inbjuden för en diskussion om färdtjänsten men hade 
inte möjlighet att komma. Deltagarna enades om att bjuda in Caroline till 
ett nytt möte under december månad.  
 
6. Patientnämnden 
Steinunn Ásgeirsdóttir och Lillemor Humlekil deltog och informerade om 
patientnämndens verksamhet.  
 
Lagen om patientnämndsverksamhet ersätts 2018 med lag om stöd vid kla-
gomål mot hälso- och sjukvården. 
 
Till patientnämnden kan man vända sig med frågor rörande 
 landstingets hälso- och sjukvård 
 kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden med mera 
 privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun  
 folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar 
 privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvår-

den och Aqua Dental.  
 
Förvaltningen kan  
 stödja och hjälpa patienter och anhöriga 
 bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet  
 ge information 
 främja kontakter mellan patienter och personal 
 hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 
 rapportera iakttagelser och avvikelser till vården 
 förordna stödpersoner till tvångsvårdade och isolerade. 
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Nya uppdrag fr o m 2018 
 

 hjälpa patienter att ordna möten med vården och vid behov delta vid 
dessa 

 hjälpa patienter att sammanfatta frågeställningar och hjälpa till att 
formulera skriftliga inlagor 

 snabbare handläggning av ärendena 
 ärenden avseende barn ska handläggas extra skyndsamt och hand-

läggarna ska tillse att vårdgivarna utformar sina svar till minderå-
riga på lämpligt vis. 

 utökad analysskyldighet 
 uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en patient-

centrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring  
 föra resultaten vidare i den politiska organisationen 
 samverka med patient- och brukarorganisationer 
 samverka med aktörer inom innovationsområdet. 

 
De frågor som kommer till förvaltningen kan definieras enligt nedan 
 
Vård och behandling 
Omvårdnad 
Kommunikation  
Patientjournal och sekretess  
Ekonomi  
Organisation och tillgänglighet 
Vårdansvar  
Administrativ hantering 
Rådgivning, information och hänvisning 
Övrigt 
 
Steinunn och Lillemor informerade även om att nämnden har ett nytt sy-
stem för digital kommunikation. Man kan maila, chatta mm och naturligt-
vis även ringa. 1177 är kopplat till ärendehanteringssystemet och detta är 
Stockholm först i Sverige med.  
 
Steinunn och Lillemor informerade även om att IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg) kommer att få ett nytt uppdrag från årsskiftet och att en del av 
de frågor som tidigare gick till IVO då kommer att komma till patientnämn-
den. Nämnden har också mycket kontakt med IVO.  

 
7. Samverkansarbete kring digitalisering 
Daniel Forslund informerade om pågående arbete, bland annat digitala 
vårdbesök från 2018. Frågan om säker inloggning togs upp och det finns re-
dan idag säkra tjänster.  
 
Organisationerna framförde att de är bekymrade över att förvaltningen inte 
kontaktar de stora antal personer som är intresserade av att testa 1177 mm. 
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I och med att personernas kunskap inte tas till vara är risken stor att de tap-
par motivationen för att delta i ytterligare tester.  
Daniel kommer att kontakta förvaltningen och meddelar därefter organisat-
ionerna.  
 
8. Information från andra samverkansråd 
Trafikförvaltningens samverkansråd 
Underhåll av hissar 
Information om planeringsstudie färdtjänst 
Framtidens färdtjänst  
Information om förvaltningen för utbyggd tunnelbana 
Sjötrafiken 
Rampservice 
Tillgängliga bänkar vid bland annat nya stationen Odenplan 
Plattformsbarriärer 
Rullband vid Kungsholms kyrka 
 
SLSO 
Samverkan med SLSO fungerar mycket bra. Senast diskuterades utveckling 
av primärvården, insiktsutbildning via film och akademiskt primärvårds-
centrum 
 
9. Punkter nästa år 
Ämnen för nästa år diskuterades. I februari är ett studiebesök hos tunnelba-
nans ledningscentral inplanerat. Förslag på punkter är också landstinget 
som arbetsgivare, FoUU, kvalitet i primärvården och föreläsning av Gunnar 
Akner, geriatriker.  
  
 
10. Övriga frågor 
 
Kronikersatsning 
Organisationerna undrade vad som hänt med den s.k. kronikersatsning 
som landstinget haft. Detta får bli en punkt vid ett kommande samman-
träde. 
 
Praktikplats för personer med funktionsnedsättning 
De budgetmedel som tidigare fanns för att kunna ha praktikplatser för per-
soner med funktionsnedsättning inte är budgeterade för 2018. Organisat-
ionerna önskar att Maria Englund bjuds in till ett kommande sammanträde 
för information och diskussion om pågående och kommande arbete.  
 
 
Vid pennan: 
 
 
Agneta Marmestrand 


	Mötesanteckningar Samverkansråd nr 9 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
	1.   Presentationsrunda
	2.  Justerare
	Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.


