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1. Kansliet informerar 

Personal 

Vik. handläggare Marian Bergroth kommer fr.o.m. 1 februari att arbeta 

måndag-torsdag, 6 h/dag. Handläggare Dilani Sätterström Brante kommer 

under våren att arbeta fredagar, övrig tid är hon föräldraledig. 

HSO:s Årsmöte 15 maj 

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda för beredning senast 

den 28 februari 2017. För att underlätta hanteringen ser vi gärna att 

föreningarna mailar in motionerna, e-post: info@hsostockholmlan.se eller 

helen.johansson@hsostockholmlan.se. Nomineringar till HSO:s styrelse 

senast 17 mars 2017. 

 

HSO:s valberedning består av en sammankallande och två ledamöter: 

Björn Boquist (Hjärnkraft): sammankallande, bjorn.boquist@telia.com  

Kerstin Tärnholm (Strokeföreningen), kerstintarnholm@spray.se  

Bengt Adamsson (Hjärt o Lungsjukas för), bengt.adamsson@sodertalje.se   

 

Det går också bra att skicka nomineringarna till HSO:s kansli e-post: 

info@hsostockholmlan.se eller helen.johansson@hsostockholmlan.se. 
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Styrelsen 2016 

Ordinarie styrelseledamöter väljs för en period av 2 år. 

Annika Hässler, ordförande  R  ett år kvar 

Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande SSDF  i tur att avgå 

Lennart Håwestam, 2:e vice ordförande RSMH i tur att avgå 

 

Maj-Britt Lind, ord. ledamot FUB ett år kvar 

Lars Rekke, ord. ledamot NjSG ett år kvar 

Ewa-Maj Rasmusson Säter, ord. ledamot HOBS i tur att avgå 

Britt-Marie Färm, ord. ledamot  Mag o Tarm ett år kvar 

 

Ersättare väljs för en tid av 1 år 

Lars Åstrand AASL i tur att avgå 

Lena Huss ÅSS i tur att avgå 

Göran Nilsson HL i tur att avgå 

Förfrågan från Stockholms Universitet 

HSO har kontaktats av ansvarig för tillgänglighetsfrågorna på Stockholms 

Universitet. Förutom att göra akuta anpassningar håller ansvarig på att planera 

för ett större projekt där Universitetet kan ta ett helhetsgrepp med att ”riva 

hindren” så som det beskrivs i skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet”. Arbetet 

är delvis ensamt och ansvarig kommer ofta i situationer där denne behöver 

diskutera lösningar med dem som verkligen är specialister, alltså brukarna av 

de olika lösningarna. HSO har lämnat kontaktuppgifter till samtliga 

medlemsföreningar så universitetets lokalansvarig direkt kan kontakta berörda 

föreningar. Exempel på frågeställningar: hur kan undervisningsmiljön för 

personer med nedsatt hörsel förbättras? Finns det möjlighet för studenten att få 

hörselhjälpmedel? 

2. Trafik 

Bilbrist inom Färdtjänsten 

Under hösten har färdtjänsten drabbats av brist på taxibilar och förseningar i 

trafiken. Det har skapat stora problem för våra medlemmar. HSO har 

samverkat intensivt i de här frågorna 2016 och arbetet fortsätter även 2017. 

 

Färdtjänsten har, i samarbete med leverantörerna Sverigetaxi och Taxi Kurir, 

tagit fram en mängd åtgärder som ska bidra till en förstärkt trafik inom 

färdtjänsten. Målet med åtgärderna är en tydlig förbättring i trafiken för den 

som reser med färdtjänsten. 

 

Det Trafikförvaltningen jobbar med just nu är 

 att se till att det finns fler taxibilar för färdtjänst, 

 fler trafikledare och resurser för att hantera förseningar, 

 att skapa tekniska lösningar till leverantörerna för att förbättra 

effektiviteten och planeringen av trafiken, 

 att vid förseningar ska taxibolagen  kunna samverka bättre för att hitta 

en taxibil och lösa situationen, 
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 att färdtjänsten ökar resurserna till resegarantin för att hjälpa de 

resenärer som drabbats av förseningar. Det innebär att de som drabbas 

och beviljas ersättning kommer att få betalt för insänt taxikvitto 

mycket snabbare. 

 

Trafikförvaltningen bedömer att dessa åtgärder ska få ordning på 

förseningarna. Problemen som uppstått skapar otrygghet för alla, men särskilt 

för HSO:s medlemmar, detta vill trafikförvaltningen nu få bort. Åtgärderna 

som taxibolagen nu genomför ska få positiva effekter för den som reser med 

färdtjänsten och Trafikförvaltningens färdtjänstverksamhet följer utvecklingen 

noga.  

Avgiftshöjning för färdtjänstresor 

Den 9 januari ändrades avgiften för färdtjänstresor och från den 1 februari 

höjs högkostnadsskyddet. Det sker i samband med att priset på SL:s 30-

dagarsbiljett höjs till 830 kronor per månad, eller 550 kronor för den som reser 

till reducerat pris. Det är landstingsfullmäktige som har beslutat att 

högkostnadsskyddet för färdtjänst ska vara detsamma som för 30-

dagarsbiljetterna i SL-trafiken.  

 

Avgifter: 

Färdtjänstresor (en resa = 3 mil): 74 kronor 

Lägst avgift – bil på gatan: 53 kronor 

 

Högkostnadsskydd från 1 februari: 

Från 1 februari höjs högkostnadsskyddet till 550 kronor för de som betalar 

reducerat pris eller 830 kronor för de som betalar helt pris. 

Högkostnadsskyddet för att ta med en medresenär är samma som för resorna, 

830 kronor eller 550 kronor. 

3. Hälso- och sjukvård 

LSS-utredningen – vad händer?  

Ämnet för årets första seminarium på HSO i Stockholms län var Utredningen 

om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Till seminariet 

hade HSO bjudit in regeringens särskilda utredare Desirée Pethrus, för att 

prata om utredningens uppdrag och arbete framöver. HSO:s ordförande 

Annika Hässler inledde kvällen med att hälsa alla deltagare varmt välkomna. 

Annika kunde snabbt konstatera att LSS-utredningen är ett minst sagt 

omdiskuterat ämne för många av HSO:s medlemsföreningar. Det märktes 

tydligt även denna kväll, då det var ett välbesökt seminarium. 

 

Désirée inledde med att berätta att hon är riksdagspolitiker för 

Kristdemokraterna, är utbildad socionom och tidigare har jobbat som 

sjukhuskurator och som personalkonsulent. Därefter gick hon över till att prata 

om innehållet i direktivet. Beslutet om att tillsätta en utredning fattades i maj 

förra året och slutbetänkandet ska presenteras senast den 1 oktober 2018. 

Uppdraget omfattar den nuvarande lagstiftningen enligt Lagen om stöd och 
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service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB). Désirée berättade att utredningen har ett brett 

uppdrag. Nedan är några av de punkter som utredningen ska belysa och 

presentera förslag kring: 

 Brister i insatsers utformning och förmåga att ge rätt insats till rätt 

person. 

 Förtydliga definitioner och begrepp i lagstiftningen. 

 Anhörigas roll. 

 En hållbar kostnadsutveckling inom assistansersättningen. 

 Huvudmannaskapsfrågan. 

 Är personkretsindelningen ändamålsenlig? 

 De privata bolagens ekonomiska drivkrafter att öka antalet timmar 

med personlig assistans. 

 Hur kan bedrägerier förhindras? 

 Hur kan fler personer gå från daglig verksamhet ut på den reguljära 

arbetsmarknaden? 

 Hur kan kvaliteten i insatserna stärkas med hjälp av teknik och 

hjälpmedel? 

 Kontroll, insyn och tillsyn. 

 

Under hösten reste Désirée och hennes medarbetare runt i landet och träffade 

olika intressenter. Till exempel beslutsfattare som politiker och tjänstemän i 

kommuner och på Försäkringskassan, patient- och brukarorganisationer och 

assistansanordnare. Nu håller sekretariatet på att sammanställa erfarenheterna. 

Framöver kommer utredningen att fokusera på lagstiftningen och 

förtydligandet av definitioner och begrepp.  

 

Efter fikat fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 

Till exempel väcktes frågan om att de tre personkretsarna i sin nuvarande 

utformning, är för snäva och bör vidgas så att fler personer kan få det stöd de 

har rätt till. Det framkom ett förslag om att lägga mindre vikt vid diagnoser 

och större fokus på hur funktionsnedsättningen tar sig uttryck. Istället för ett 

läkarintyg, ska multiprofessionella team göra bedömningar som ligger till 

grund för beslut. Seminariet avrundades med att Désirée tackade deltagarna 

för många bra frågor, synpunkter och inspel att ta med sig i det fortsatta 

arbetet. 

Tillsammans för folkhälsa, mot övervikt och fetma 

Den 6 februari arrangerade HSO ett seminarium om Stockholms läns 

landstings ”Regionala vårdprogram övervikt och fetma” och dess 

handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ). Lennart Håwestam, 2:e vice 

ordförande, inledde och hälsade de inbjudna gästerna välkomna. Annika 

Larsson, barnläkare, är en av författarna till vårdprogrammet och Eva Flygare 

Wallén är projektledare för implementering av HPÖ. Från föreningen Hälsa 

oberoende av storlek Stockholm län (HOBS) medverkade Christina 

Fleetwood, som reflekterade kring stigma och om arbetet med 

vårdprogrammet.  
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Annika Larsson höll en kort presentation om sitt arbete med överviktiga barn 

och ungdomar. Därefter berättade hon om vårdprogrammet, som är skrivet för 

att vara en vägledning för personalen i vården. Det ska vägleda och motivera 

vårdgivarna, utgå från vårdens perspektiv, men även se till patientens behov – 

då fetma är en kronisk sjukdom – samt bygga på evidens och beprövad 

erfarenhet. Stockholms läns landsting har prioriterat fyra grupper när det 

gäller fetma och övervikt; barn och ungdomar, gravida, personer med 

psykiatriska diagnoser och personer med funktionsnedsättning.  

 

Vårdprogrammets budskap i korthet: 

 att vården måste hitta sin roll för att motverka fetma, 

 att tänka långsiktigt, 

 att till exempel erbjuda patienten att väga sig vid varje besök, oavsett 

besöksorsak, 

 att informera om näringsriktig mat, 

 att uppmuntra fysisk aktivitet, till exempel genom att minska 

stillasittande, öka vardagsaktiviteten och så småningom komma igång 

med träning 3ggr/vecka, 

 att börja med den enklaste förändringen först, 

 att informera och erbjuda fetmakirurgi (risk för typ 2 diabetes), 

 att vid medicinering ta med i bedömningen ifall det kan leda till 

viktökning – ändra sina levnadsvanor, 

 att ta vara på framgången och hjälpa patienten att hitta fortsatt stöd 

efter kontakten med vården. 

 

Eva Flygare Wallén berättade om SLL:s handlingsprogram övervikt och 

fetma. Hos personer med funktionsnedsättningar är fetma ett större problem 

än hos befolkningen i övrigt. De är ofta fetare, har mer stillasittande fritid och 

har ofta för lågt intag av grönsaker och frukt. Störst riskgrupp är personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

personer med svår psykiatrisk sjukdom. Eva menar att det är viktigt att 

åtgärder i behandlingen anpassas till personens behov och funktion, kognitiva 

förmåga (hur nedsättningen påverkar motivation, initiativ och planering av 

vardagen) samt anpassning av kommunikation, till exempel val av 

kommunikationsstöd. Viktnedgång bygger nästan helt på personens arbete 

mellan vårdbesöken, detta gör att det är viktigt att ta med anhöriga, 

boendestödjare, personal vid gruppboenden, med flera, i planeringen. Olika 

funktionsnedsättningar ger olika behov av stöd och åtgärder för att få till stånd 

en viktnedgång eller undvika en viktuppgång. Vården behöver tänka på att ha 

ett personcentrerat bemötande, bedöma läkemedelsbiverkan och uppmuntra 

till fysisk aktivitet på olika sätt. 

 

Kvällen avslutades med att Christina Fleetwood, HOBS, berättade kort om 

stigma och hur det påverkar vår syn, framför allt på personer med övervikt 

och fetma. Christina är mycket positiv till det arbete som lagts ner på 

vårdprogrammet och beslutet om de prioriterade grupperna. Nu är det viktigt 

att det blir känt och att det implementeras i vården. HOBS planerar en serie 

seminarier under våren med olika teman kring fetma och övervikt.   
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Läs mer på: folkhalsoguiden.se och www.1177.se/Stockholm  

4. Arbetsmarknad 

Snart dags att söka sommarjobb! 

Är du mellan 16 och 18 år och skriven i Stockholms län? Då kan du söka 

sommarjobb inom Stockholms läns landsting. Sommarjobben finns inom 

hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och administration. Ungdomar 

med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. För att platserna ska 

fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet med hjälp av lottning.  

 

Ansökningstid: 24 februari till 19 mars. 

Lär mer och ansök på: http://www.sll.se/sommarjobb/  

5. Landstingsstyrelsen 

Färdtjänst och tillgänglighetsarbete inom landstinget 

Samverkansråd med landstingspolitikerna. Kristoffer Tamsons, 

trafiklandstingsråd, och Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstberedningen 

och färdtjänstutskottet, var inbjudna för att informera om aktuella 

färdtjänstfrågor. De menade att det färdtjänstavtal som finns möter alla krav, 

men att leverantörerna inte har svarat upp till kraven. Sedan i höstas pågår ett 

intensivt arbete med att följa upp färdtjänstavtalet och ett initiativ som tagits 

är att de två leverantörerna ska ha gemensamma trafikledare, för att mer 

effektivt kunna fördela bilar. Wallén och Tamsons redovisade att 

nöjdhetsindex och tidspassningen har blivit något bättre över jul. De lyfte 

även problemet med att färdtjänstförvaltningen inte äger hela frågan, eftersom 

taxibranschen själv har stora problem, vilket påverkar även färdtjänsten. 

 

När det gäller utredningen om framtidens färdtjänst sammanställs nu 

remissvaren, och den kommer att fortsätta att beredas politiskt och i dialog 

med olika aktörer. Funktionshindersorganisationerna påpekade det 

problematiska i utredningens förslag att dela in resenärerna i grupper utifrån 

funktionsnedsättning. Vi menar att det är behovet av färdtjänst som ska styra 

tilldelningen. Färdtjänstresenärer måste även få resa över länsgränsen, om 

andra kollektivtrafikanter kan göra det. När det gäller arbetsresor är det också 

orimligt att ställa krav på att i förväg redovisa alla adresser dit man eventuellt 

ska resa. 

 

Mats Sternhag, från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, var inbjuden för att 

prata om sina erfarenheter av att som anställd inom landstinget arbeta med 

tillgänglighetsfrågor och ett funktionshinderperspektiv. Sternhags 

utgångspunkt är att tillgänglighet är ett verktyg för att skapa delaktighet, och 

att det är en demokratifråga. Han tog upp vikten av att peka ut att ansvaret för 

många funktionshinder vilar på samhället, och det är samhällets ansvar att riva 

hindren och skapa tjänster och service för alla. ”Vem är exempelvis 

anställningsbar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen?”, undrade Sternhag. 

”Normen är väldigt smal. Är det att vara socialt ansvarstagande och arbeta för 

http://folkhalsoguiden.se/
http://www.1177.se/Stockholm
http://www.sll.se/sommarjobb/
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hållbar tillväxt? Nej, det tycker jag inte.” Sternhag lyfte fram vikten av 

insiktsutbildningar, och risken med att utbildningarna ändå inte ses som en 

självklar del av arbetet. ”Det handlar om en värdegrund som behöver 

förändras”, sa Sternhag. Sternhag hoppades att tillämpningsanvisningarna till 

den nya delaktighetspolicyn kommer att göra den mer användbar, men 

framhöll att i allt förändringsarbete är ledningens inställning avgörande. 

Sternhag såg också behovet av att varje förvaltning, inte minst 

landstingsstyrelsens förvaltning, har anställda tillgänglighetsstrateger som 

kontinuerligt driver arbetet framåt.  

 

Maria Fält informerade om att de på mötet med föreningarnas ordförande som 

hölls den 18 januari, med henne och Daniel Forslund, diskuterades fortsatt 

samverkan kring digitalisering och eHälsa. Vid nästa samverkansråd kommer 

Daniel Forslund att lägga fram ett förslag på en struktur kring hur samverkan 

kan ske, både övergripande och praktiskt, i form av test- eller referensgrupper. 

När det gäller den IT-konferens som planeras ägs frågan av Joar Bartal på 

Invånartjänster.  

 

Vid nästa samverkansråd inbjuds Helena Bergström, som är nyanställd för att 

under året arbeta med att ta fram tillämpningsanvisningar till 

delaktighetspolicyn. Även Kulturförvaltningen kommer att närvara, vilket ger 

möjlighet för funktionshindersorganisationerna att framföra de brister som vi 

ser i samverkan med förvaltningen. 

6. Utbildning 

Hur kan nationella kunskapsstöd bidra till en mer 
kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård? 

Utredningen för ökad följsamhet av nationella kunskapsstöd har som syfte att 

säker-ställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och jämlik, samt ges 

på samma villkor till kvinnor och män. Personer som lever med kronisk 

sjukdom och/eller funktionsnedsättning berörs av olika former av 

kunskapsstöd i sin kontakt med vården.  

 

Hur kan utredningen bidra till att påverka vården för personer med 

funktionsnedsättning och hur kan patient- och brukarorganisationerna 

medverka i utvecklingen och implementering av kunskapsstöden? 

  

HSO har bjudit in Mats Larsson, utredningssekreterare för utredningen. Mats 

kom-mer att berätta om bakgrunden till utredningen, problemformulering och 

vilka slut-satser utredningen har kunnat dra så här långt. Slutbetänkandet 

presenteras 1 juni. 

 

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1 

Måndagen den 6 mars kl. 17.30-19.30. 

Anmälan senast 3 mars: www.hso.se/lan/stockholm/Utbildning/Anmal-dig-har/  

http://www.hso.se/lan/stockholm/Utbildning/Anmal-dig-har/
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Nytta och risker med digitala hälsouppgifter 

Debatten om våra digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste 

åren. Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) bedriver ett 

projekt för att undersöka vad som krävs för att vi som patienter, brukare och 

medborgare ska känna tillit till hanteringen av våra digitala hälsouppgifter och 

vara villiga att dela med oss av dem. Som en del i arbetet har myndigheten 

nyss gett ut delrapporten ”Vad står på spel?” där de undersöker vilka nyttor 

och risker som finns med digitala hälsouppgifter. Rapporten analyserar också 

varför det råder oenighet i samhällsdebatten kring dessa frågor. HSO har 

bjudit in utredaren Sara Belfrage för att presentera rapporten. 

 

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1. 

Måndagen den 20 mars, kl. 17.30-19.30. 

Anmälan senast 13 mars: www.hso.se/lan/stockholm/Utbildning/Anmal-dig-har/  

 

 

HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan 
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Webbplats: www.hsostockholmlan.se 
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