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1. Brev från ordföranden 

Ordförandespalten mars 
Att vara ordförande i HSO i Stockholms län innebär att man bör och skall 
representera alla föreningar i familjen. Det är en grannlaga och utmanande 
uppgift. Det förutsätter att alla föreningar aktivt deltar i och bevakar frågor 
och verksamheter i landstingets alla delar. Det betyder också att vissa frågor 
kan vara av stor betydelse för många - men inte alla - föreningar. Då måste vi 
ändå agera för att kunna utföra ett påverkansarbete. 
 
Ibland kan det innebära att ett samarbete med organisationer även utanför 
HSO, exempelvis SRF och DHR. Tillsammans blir vi ännu starkare och kan 
påverka beslutsfattare och utförare i landstinget.  
 
Ett exempel på detta är IT-utvecklingen inom landstinget. 1177 Vårdguiden är 
en förvaltning under HSF. Strategisk IT och E-Hälsa ligger under 
landstingsstyrelsens förvaltning. Vi arbetar för att vara delaktiga redan tidigt 
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på planeringsstadiet. Vi kommer även vara delaktiga i den fortsatta 
utvecklingen av dessa tjänster. För detta behöver alla föreningar bidra med 
sina kunskaper och tjänster. 
 
Detta är ett exempel på hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Det finns så 
många fler områden som är viktiga för oss. Följ gärna arbetet via hemsidan, 
hör av dig till oss i styrelsen och delta gärna i våra seminarier – ett antal 
intressanta väntar under våren. 
 
Väl mött!  
Annika Hässler 

2. Kansliet informerar 

HSO:s Årsmöte  
Kallelse till HSO:s Årsmöte 15 maj kl. 18.00 har skickats ut enligt HSO:s 
stadgar. Oppositionslandstingsråd Erika Ullberg (S) kommer att leda 
förhandlingarna. 

Insiktsutbildning 
Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med 
funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med 
praktiska övningar som HSO tagit fram. Med den ökade efterfrågan saknar 
HSO nu informatörer som kan medverka och representera HSO. Det är 
självklart mycket glädjande att vara efterfrågade, men vi behöver fler 
informatörer! Både Trafikförvaltningen och Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har redan beslutat att genomföra flera utbildningar 
under året. Det finns flera förvaltningar som står i startgroparna för att 
arrangera insiktsutbildning för personalen. 
 
Är du, eller någon du känner, intresserad av att medverka och berätta om hur 
det är att ha ett dolt funktionshinder, hör av er till Sophie Weström 08-692 03 
46, sophie.westrom@hsostockholmlan.se eller kanslichef Helén Johansson 
08-692 03 40, helen.johansson@hsostockholmlan.se  

Upplever du att du får för många utskick från HSO?  
Om du inte längre vill ta del av utskick från HSO så hör av dig till 
info@hsostockholmlan.se och meddela vilka utskick du inte längre vill ha och 
vilken mailadress det gäller. Eftersom vi inte har någon automatiserad 
avregistrering så måste vi ta bort varje mailadress manuellt från sändlistorna. 
Vi har två olika sändlistor; en för pressmeddelanden (från landstinget, 
sjukhus, Handikappförbunden, m.fl.) och en för övrig information 
(nyhetsbrevet ”Aktuell info”, inbjudningar, kallelser, nomineringar, tips 
m.m.). Har du frågor kring detta kontakta HSO:s kansli, 08-651 25 10 eller 
info@hsostockholmlan.se. 
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Ordförandestämman 13 mars 
Vårens första Ordförandestämma gick av stapeln den 13 mars och kvällens 
tema var Akademiska specialistcentrum. Inbjuden var Sofia Ernestam, 
verksamhetschef för Centrum för reumatologi på SLSO. Susanne Karlfeldt, 
forskarkoordinator på Karolinska Institutet, gästade också stämman, och 
kommer att vara den person som kommer att ha mest kontakt med 
funktionshindersorganisationerna och brukarna. Sofia inledde med att berätta 
vad Akademiskt specialistcentrum är och hur det är tänkt att vården, 
forskningen och samverkan med brukarna/funktionshindersorganisationerna 
ska fungera. Akademiska Specialistcentrum är en del av Framtidsplanen för 
hälso- och sjukvården (FHS) och konceptet ska utveckla 
universitetssjukvården utanför akutsjukhusen. Syftet är att stärka den öppna 
specialistvården genom att integrera vård, utbildning och forskning och ta dem 
närmare patienterna. SLSO har i uppdrag att utveckla enheter inom områdena 
reumatologi, neurologi, MS och Parkinson, samt diabetes. I 
utvecklingsuppdraget ingår att utveckla nya arbetssätt med bland annat 
innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar tillsammans 
med patienter och andra vårdgivare. Forsknings- och utvecklingsuppdraget 
sker i samverkan med Karolinska Institutet.  
 
Arbetssättet kommer från projektet 4D, där fokus har legat på fyra diagnoser; 
artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Syftet med 4D var att få bättre 
hälsa, öka delaktigheten och ge bättre förutsättningar för vården och 
forskningen att implementera den nya kunskapen direkt i vården. Sofia 
nämnde som exempel arbetet med artriter och hur patienter med kroniska 
sjukdomar kan få kontakt med specialistvården. HSO:s ordförande uppmanade 
medlemsföreningarna, Sofia och Susanne att ta tillvara på denna möjlighet att 
samverka och påverka utvecklingen för 
vården/forskningen/patientorganisationernas medverkan.  
 
På dagordningen stod även HSO:s delaktighetsprogram, som föredrogs av 
handläggare Marian Bergroth. Efter diskussion om innehållet och några 
enstaka justeringar beslutade stämman att godkänna grundupplägget, men att 
programmet kommer att behandlas igen i sin helhet på Årsmötet i maj. 
 
Under punkten ”medlemsföreningarna informerar” berättade Maud Molander, 
ordförande för Länsföreningen Stockholm HjärtLung, om deras verksamhet. 
Föreningens kärnverksamhet är att opinionsbilda, fokusera på 
livsstilsförändring, samt skapa trygghet, stöd och gemenskap för sina 
medlemmar.  
 
Ordförandestämman beslutade även att uppdatera HSO:s interna dokument 
”Modell för samverkan mellan SLL och funktionshindersorganisationerna” 
efter Landstingets revideringsbeslut av överenskommelsen i september 2016.  
 
Stämman avslutades med att diskutera och besluta om vem eller vilka som kan 
representera HSO i Stockholms län. Grundprincipen blir att 
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medlemsföreningarnas styrelser nominerar den eller de personer som de finner 
lämpliga för uppdraget, varpå HSO:s styrelse utser representanterna till en 
grupp/ett råd. Ordföranden avslutade med att tacka för givande diskussioner. 

3. Trafik 

Senaste nytt i färdtjänsten 
På senaste samverkansrådet med Trafikförvaltningen meddelade förvaltningen 
att de inte kommer att föreslå tak på antalet resor för de personer som beviljats 
rullstolstaxi, det vill säga de kommer att ha fritt antal resor. För personer som 
idag beviljats ”vanlig” färdtjänst föreslås en ökning från 198 resor/år till 240 
resor/år + extra tilldelning till ”väsentliga” resor. HSO, SRF och DHR anser 
inte att utökningen är tillräcklig och har krävt ett extra samverkansråd för att 
diskutera frågan vidare. Förvaltningen har ännu inte svarat på vår begäran. 

Seminarium om Trafikförsörjningsprogrammet  
Den 16 februari inbjöd HSO till seminarium där Anna Bruzæus, strategisk 
planerare på Trafikförvaltningen, berättade om Trafikförsörjningsprogrammet 
(TFP) samt vilka synpunkter som kommit in under remisstiden. 
 
Det regionala TFP är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens 
utveckling. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som 
ansvarar för att ta fram TFP, men innehållet bygger på dialog med alla berörda 
kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och 
intresseorganisationer. TFP antas av landstingsfullmäktige. Målet med TFP är 
att få en långsiktig och stabil utveckling där alla är delaktiga. Därför bygger 
revideringen på dialog och samråd med alla berörda intressenter. 
 
HSO har haft möjlighet att lämna synpunkter på remissen som var ute under 
perioden maj-september. De synpunkter som HSO lämnade in var bl.a. 

 att alla resenärer ska ha lika möjligheter och ska på jämlika villkor 
kunna använda kollektivtrafiken, 

 att Färdtjänst inte ska begränsas, utan ska nå hela länet, 
 att det ska vara samma servicegrad i färdtjänsten som i 

kollektivtrafiken, 
 att det ska vara självklart att det är samma hållbarhet i färdtjänsten som 

för annan trafik. 
 

Efter presentation och information om TFP fanns det möjlighet att ställa 
frågor till Anna Bruzæus. De frågorna som ställdes handlade bl.a. om 
långsiktiga mål för programmet. Inge-Britt Lundin, 1:e vice ordförande, 
tackade för en fin föredragning och avslutade traditionsenligt med att 
överlämna en chokladask.  

Information från MTR om tillgänglighetsarbete för pendeltåg 
På årets första möte med resursgruppen för Land och Sjö informerade MTR 
om sitt tillgänglighetsarbete för pendeltågen. Trafiknämnden har tidigare 
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beslutat att från december 2016 ska MTR driva all pendeltågsverksamhet i 
Stockholm. Målsättningen är hög kundnöjdhet, punktlighet och god 
samverkan. Avtalet gäller i tio år med en möjlighet till förlängning med 
ytterligare fyra år. MTR följer SL:s riktlinjer i hållbarhetspolicyn och 
säkerställer att alla som genomför ledsagning är utbildade. MTR har 1300 
anställda och ca 90 % av personalen har gått över från Stockholmståg och har 
genomgått insiktsutbildningen som funktionshindersorganisationerna varit 
med att ta fram. MTR och Trafikförvaltningen kommer tillsammans att ta 
fram ett utbildningspaket för de anställda och det kommer att ske i samverkan 
med funktionshindersorganisationerna. 
 
Följande synpunkter lämnades på mötet: 

 viktigt att MTR använder sig av samverkansrådet och dess kunskaper, 
 viktigt att det finns möjlighet att få hjälp av tågvärdarna att komma av 

och på tågen, samt att personen får hjälp även vid nästa station eller 
där personen ska av, 

 viktigt att personalen ser till att de som har med sig husdjur går på i 
rätt vagn, det är idag svårt att se, 

 önskemål om två stationsutrop (idag enbart ett utrop). 

Trafikupphandling på Trafikförvaltningen – vad är på gång? 
Under 2017 kommer stora avtalsområden att utredas. De avtalsområden som 
det gäller är i huvudsak busstrafik och områdena Norrtälje, Nacka/Värmdö, 
samt Huddinge/Botkyrka/Söderort. Utredningsarbetet tar knappt ett år, 
upphandlingsarbetet drygt ett år och uppstarten av nytt avtal cirka ett år (totalt 
cirka tre år). I utredningsarbetet ser man över om existerande indelning av 
avtalsområden ska bibehållas eller om något behöver förändras till ett nytt 
avtal. 
 
RiTill (SL:s riktlinjer för tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning 
och äldre resenärer) tillämpas i behovsanalys, utrednings- och 
planeringsstudie samt kravställning i upphandlingen.  
 
När det gäller båttrafiken fortsätter utredningsarbetet som påbörjades förra 
året. Det gäller framförallt framtida nya trafikavtal för linje 80 (Nybroplan-
Nacka-Lidingö-Frihamnen) och för linje 82 (Slussen-Skeppsholmen-
Allmänna Gränd). 
 
Organisationerna framförde att:  

 När det gäller linje 85 är det svårt att komma till hållplatsen vid Söder 
Mälarstrand, då det är så backigt. Kopplingen mellan båt och buss 
borde ses över och förbättras. Förvaltningen är medveten om att det är 
svårt att hitta till den kollektivtrafik som finns, vilket finns med i 
utvärderingsarbetet. 

 Pendelbåtlinje 89, som går från Ekerö, ska utvärderas. Enligt en 
deltagare är linjen för lång och tar för lång tid. Förvaltningen är 
medveten om att lösningen inte är optimal i alla avseenden. Dock finns 
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det hastighetsbegränsningar i farleden som i dagsläget gör det svårt att 
korta restiden. Denna aspekt finns med i utvärderingen. 

 Enligt FN-konventionen finns en mycket stark rättighet för 
intresseorganisationerna att vara med i dessa processer. Även när det 
gäller upphandlingsunderlag med sekretess. Det är bra att 
förvaltningen beskriver nästa steg så att vi inom 
funktionshindersorganisationerna på ett enkelt sätt kan följa arbetet 
som förvaltningen gör med de stora upphandlingarna. I 
studiehandboken står i vilka skeden som samråden ska ske med 
organisationerna. Förvaltningen är medveten om detta och kommer att 
involvera intresseorganisationerna under utredningsarbete i enlighet 
med studiehandboken. 

Ansvarsfördelning mellan Trafikverket och Trafikförvaltningen 
Trafikverket och Trafikförvaltningen samarbetar när det gäller avtal om 
pendeltågsstationer som reglerar användning, förvaltning, investeringar, drift 
och underhåll. Avtalet tecknades 2015 och kallas för DSF (Den Stora 
Förhandlingen). Representanter från Trafikförvaltningen och Trafikverket 
träffas kvartalsvis för att diskutera löpande frågor som uppkommer gällande 
investeringar, drift och underhåll på stationerna. Så här ser 
ansvarsfördelningen ut: 
 
Trafikverket 

 äger 46 pendeltågstationer, 
 ansvarar för all trafikinformation och fast skyltning, som digitala 

skyltar samt utrop, 
 ansvarar för underbyggnad och spårområde, 
 spårområde med tillhörande konstruktion, 
 plattformsuppbyggnad upp till slitlager, 
 snöröjning och halkbekämpning på plattformar, 
 trafikinformation, digital såväl som vanlig skyltning. 

Trafikförvaltningen 
 förvaltar samtliga 51 pendeltågstationer och äger 5 stycken 

stationshus, 
 äger samtliga pendeltågsfordon och ansvarar för upphandling och 

underhåll av fordonen, 
 underhåll sköts av entreprenör som kör fordonen , 
 klottersanering, resenärsmiljöer, samt ytterväggar stationsbyggnad 
 resenärsmiljö på station, 
 slitlager plattform, exklusive snöröjning och halkbekämpning, 
 inventarier och möblemang i resenärsmiljöer, 
 gångytor mellan stationsbyggnad och plattform, 
 hissar och rulltrappor. 

 
Vid ny- och ombyggnad av stationer måste man följa TSD (Tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet) – de gemensamma regler som reglerar 
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byggandet av järnväg. Innan nya fordon godkänns av Transportstyreslen 
måste TSD:s krav vara uppfyllda. RiTill (Riktlinjer Tillgänglighet för barn, 
äldre och resenärer med funktionsnedsättning) kan kräva mer än TSD, t.ex. 

 detaljerade krav på servicedisk med lägre höjd, 
 detaljerade krav på ljuskontrast och utformning av taktila skyltar, 
 detaljerade krav på prioriterad sittplats och antal. 

4. Hälso- och sjukvård 

Nationella kunskapsstöd  

Seminarium: Hur kan nationella kunskapsstöd bidra till en mer 
kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård? Den 6 mars anordnade 
HSO i Stockholms län ett seminarium om den pågående statliga utredningen 
”Ökad följsamhet av nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. 
Utredningssekreteraren Mats Nilsson var inbjuden för att berätta mer om 
uppdraget, problembilden och vad utredningen kommit fram till så här långt. 
Kvällen inleddes med att Lena Ericson, vice samordnare för HSO:s 
representanter i samverkansrådet med HSF, hälsade alla välkomna. Lena 
framförde att i dagens hälso- och sjukvård är kunskapen en färskvara. Vidare 
undrade hon vad staten har för roll när det kommer till att utveckla kunskap 
och kvalitet inom hälso- och sjukvården. En fråga hon hoppades att vi skulle 
få svar på under kvällen. 
 
Mats inledde sitt föredrag med att berätta att utredningen påbörjades i 
december 2015. Utredningen leds av Sofia Wallström, generaldirektör på 
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och de ska redovisa sina 
förslag senast den 1 juni i år. Det övergripande syftet är att säkerställa att 
hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad, jämlik och att den ges på samma 
villkor till kvinnor och män. Kunskapsstöd har tre primära målgrupper – 
professionen, patienter och närstående, samt politiker och beslutsfattare. 
Uppdraget består av tre delar: 
 att kartlägga olika initiativ och samarbeten som pågår kring ökad 

följsamhet, 
 att identifiera hinder för ökad följsamhet och föreslå åtgärder, 
 att utreda förutsättningarna för, samt behovet och lämpligheten av, att 

göra nationella riktlinjer i någon form obligatoriska eller mer bindande. 
 
Under utredningsperiodens första del fokuserades arbetet på kartläggningen av 
kunskapsstöden. Mats berättade att idag finns en mängd olika 
kunskapsunderlag inom hälso- och sjukvården i form av föreskrifter, 
kvalitetsregister, beslutsstöd, behandlingsrekommendationer, vårdprogram 
och riktlinjer. Vissa är framtagna av statliga myndigheter eller 
landsting/regioner medan andra kan vara framtagna av privata företag, 
specialistföreningar, läkemedelsindustrin, patientföreningar eller liknande. 
Mats framförde att kunskapsutvecklingen på området går snabbt, samtidigt 
som det saknas en tydlig definition över vem som gör vad och på vilket 
uppdrag.  
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Utredningen har genomfört en enkätundersökning som riktade sig till 
vårdpersonal. Syftet var att skapa sig en bild av hur vårdpersonal gör, och på 
vilket sätt de gör det, för att hålla sig uppdaterade i kunskapsutvecklingen. 
Resultaten visar till exempel att professionen i första hand vänder sig till 
kollegor för diskussion, råd och stöd. Sökningar på Google och i 
kommersiella, internetbaserade kunskapsstöd är något som ofta används. 
Nationella riktlinjer och lokalt framtagna vårdprogram och rutiner anses som 
svåra att använda i det dagliga arbetet. Utredningen har kunnat konstatera att 
det finns en generell uppfattning om att nationella kunskapsstöd tar lång tid att 
ta fram och att de fort blir inaktuella. För att uppnå jämlik vård, menade Mats, 
behöver det ske en förskjutning från fokus på produktion av kunskapsstöd till 
löpande kvalitetsförbättringar. Det behöver finnas större transparens och 
flexibilitet i processerna. Vidare menade Mats att idag finns för lite fokus på 
implementering och uppföljning av kunskapsstödens utfall och genomslag i 
vården.  
 
Avslutningsvis hölls det en diskussion om vad patient- och 
brukarföreningarna kan göra för att bidra i utvecklingen av nationella 
kunskapsstöd. Det framkom flera bra synpunkter och förslag. Till exempel att 
vid uppföljning av nationella kunskapsstöd involvera patientföreningarna i 
utvärderingen. Ett annat förslag var att när nya riktlinjer ska implementeras, 
kan patientföreningar och studieförbund tillsammans ta fram material till 
utbildning. Det kan stärka patientens egenmakt och föreningarna kan i sin 
samverkan med vårdgivare/avdelningar/kliniker efterfråga hur kunskapsstödet 
ska implementeras.  

5. SLSO 

HSO:s ordförande i premiäravsnittet av Primärvårdspodden  
I höst är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) värdar för Nationell 
primärvårdskonferens. Konferensen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal 
som arbetar inom primärvården. Den utgår från sex olika teman – 
paradigmskifte, globalisering, förbättringsarbete, patientkraft, arbetsglädje, 
samt FoU och innovation.  
 
Varje vecka fram till konferensen, som pågår den 27 – 28 september, kommer 
det att släppas ett avsnitt av Primärvårdspodden. I det 14 minuter långa 
premiäravsnittet gästar HSO:s ordförande Annika Hässler podden. 
Tillsammans med Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef primärvård 
på SLSO, pratar de utifrån temat patientkraft. Annika och Eva samtalar om 
utvecklingsprojektet Värdelyftet Framtidens Primärvård, där HSO utsett 
patientrepresentanter till de elva processgrupperna. Utöver detta sitter Annika 
även med i konferensens programkommitté, som planerar konferensens 
innehåll.  
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Vill du lyssna på Annika och Evas samtal, hittar du avsnittet här: 
https://soundcloud.com/user-304185756/vardelyftet-och-patientkraft-med-
eva-pilsater-faxner-och-annika-hassler/s-YvHRp  
 
Mer information om Nationell primärvårdskonferens: 
http://nationellpvkonferens17.se/  

6. Locum 

Tillgängliga hissar och skyltupphandling 
Åke Karlsson, hisspecialist, var inbjuden till samverkansrådet med Locum 21 
februari för att berätta om de hissar som finns i Locums fastighetsbestånd och 
svara på frågor från rådsmedlemmarna. Vid ny- och ombyggnation säkerställs 
att Locums hissar följer europeisk standard för tillgänglighet och 
användbarhet. Specifikt för Locums hissar är en så kallad ”Locumknapp”. 
Den innebär att man får fördröjd stängning av hissdörrarna. Alla hisskorgar 
utrustas med teleslinga och utöver generell standard har man också minskat 
ned måttet på springan mellan hisskorg och trösklar för att underlätta 
förflyttning av sängar och persontransporter. 
 
När det gäller den pågående skyltupphandlingen var upphandlingsavdelningen 
väldigt nöjd med de synpunkter som inkommit från rådsmedlemmarna. 
Upphandlingen är klar och finns att läsa om på Locums webbplats. 
Upphandling av parkeringsautomater pågår och samverkansrådets synpunkter 
är inlämnade och inarbetade i handlingarna. 

7. Landstingsstyrelsen 

Ny Landstingsdirektör, 4D och akutsjukvård  
Första samverkansrådet med Landstingsstyrelsens förvaltning med den nya 
Landstingsdirektören Malin Frenning gick av stapeln den 17 februari och 
började med att Landstingsdirektören presenterade sig. Malin kommer 
närmast från Telekombranschen, där hon arbetat mycket med lednings- och 
organisationsfrågor. Inom Stockholms läns landsting är hennes uppdrag att se 
till att få ett effektivare Landsting med mindre intern administration och 
därmed öka/skapa utrymme för bra vård. Genom god samverkan inom 
Stockholms läns landsting och externt med brukarna, till exempel 
funktionshindersorganisationerna, tror Malin att en förändring och 
effektivisering är möjlig. 
 
Samverkansrådet diskuterade även 4D, som är ett projekt där fokus varit på 
fyra diagnoser: artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Syftet med 
projektet är att få bättre hälsa, öka delaktigheten och ge bättre förutsättningar 
för vården och forskningen att implementera den nya kunskapen direkt i 
vården. Processen ser i stort ut som följer; symptom, provtagning, diagnos, 
terapi/behandling, uppföljning och slutligen evaluering. Tanken med 
processen är att arbeta på liknande sätt med alla diagnoser och ge 
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kunskapsstöd till vårdgivarna. Johan Bratt och Sofia Ernestam presenterade 
arbetet med 4D. 
 
På dagordningen fanns även information om förändrad struktur för 
akutsjukvården i Stockholms län. Målet är att akutsjukvården ska ha hög 
tillgänglighet. För att vårdens alla led ska fungera måste 
sjukvårdsrådgivningen och vägledningen via 1177 Vårdguiden hålla hög 
kvalitet och vara uppdaterad. Den fungerar inte optimalt idag, vilket också 
påpekades av funktionshindersorganisationerna. Vid ett sjukdomstillstånd är 
det i första hand till primärvården de flesta ska vända sig, men om det inte går 
att vänta så är det närakuten som ska ta de flesta akuta sjukdomstillstånden. 
Till närakuten går det också att boka tid vilket leder till att väntetiderna 
minskar. I mycket akuta fall (livshotande) kommer patienterna att 
hänvisas/transporteras med ambulans till akuten eller Nya Karolinska 
sjukhuset (NKS). NKS ska enbart ta emot intensivvård och högspecialiserad 
vård. Det ska även byggas ut möjligheter för äldre som är i akut behov av vård 
att direkt komma till ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller läggas in via 
geriatriken. Flera röster höjdes om att information om var man ska vända sig 
för att få vård måste spridas till länets invånare, till exempel genom 
informationskampanjer. Här räcker det inte med en insats, det måste komma 
från flera olika håll, så att det verkligen når ut. 
 
Avslutningsvis svarade Malin Frenning på organisationernas frågor om varför 
Landstinget lägger ner hälsomottagningarna och hur SLL tänker lösa 
bemanningen på närakuterna. Hälsomottagningarna har haft få besökare och 
det är inte försvarbart att behålla dem som de är. Däremot kommer en del att 
gå över till primärvården. Bemanningen på närakuterna är ett större och 
komplexare problem. Malin kommer att utgå från SLL:s antagna 
kompetensförsörjningspolicy för att utbilda fler specialistsjuksköterskor, 
skapa bra ledningsstrukturer och bättre arbetsmiljö för personalen. Detta tror 
Malin kan lösa bemanningsproblematiken.  

Samverkan 1177, information om aktuella ämnen 
Samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker den 27 februari. 
Daniel Forslund och Annelie Krook informerade om ett förslag till samverkan 
kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Förslaget hade skickats till 
organisationerna fredagen innan samverkansmötet och man bedömde att tiden 
hade varit för kort för att hinna ta ställning. Ett möte bokades därför med 
Forslund och Krook den 23 mars.  
 
Jan Andersson deltog och informerade om aktuella forskningsfrågor. 
Diskussionen handlade bland annat om att kunna lagra olika data kring 
patienten samt implementering av ny forskning och hur man kan få 
implementering att ske snabbare.  
 
Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen, informerade om 
kulturförvaltningens arbete. 60 personer arbetar på förvaltningen. Landstinget 
ansvarar för länsteatrar, länsmuseum och länsmusik, samt folkhögskolor. Man 
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delar även ut bidrag till konst- och kulturutövare, samt har ansvar för konsten 
inom landstinget. Stockholms läns landsting är just nu norra Europas största 
konstaktör. Kulturförvaltningens mål är en fri kultur som främjar upplevelser, 
möten, bildning och delaktighet. Kulturförvaltningens vision: Kultur som 
skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en 
växande, kreativ och hållbar region.  
 
Helena Bergström presenterade sig. Hon är ny strateg på avdelningen för 
hållbarhet och har ansvar för frågor kring funktionsnedsättning. Bergström 
kommer att besöka samtliga bolag och förvaltningar för att diskutera 
implementering av den nya policyn för delaktighet. Under våren arbetar hon 
med att ta fram tillämpningsanvisningar till policyn.  
 
Organisationerna framförde önskemål om ett seminarium med Jan Andersson, 
samt information från Måns Rosén och Göran Stiernstedt.  

8. Kultur 

Kulturförvaltningens hemsida samt aktuella punkter 
Samverkansråd med Kulturförvaltningen tisdag den 14 mars. 
Kommunikatör Carin Fahlén visade kulturförvaltningens två hemsidor och 
Facebooksida. Kulturförvaltningen skiljer sig från resten av landstinget i sin 
kommunikation, då de ibland har konst- och kulturutövare som sin primära 
målgrupp, eftersom det är till dessa grupper de delar ut stöd. Hemsidan är 
därför inte främst en medborgarkanal. Samverkansrådet gav feedback bland 
annat om att syntolka bilder och att texta filmer.  
 
Eva Bergquist, förvaltningschef på Kulturförvaltningen, informerade om 
aktuella processer på förvaltningen, däribland invigningen av Södertälje 
sjukhus och att utveckla stödet till ungdomsorganisationer, utifrån att 
ungdomar idag engagerar sig på nya sätt, inte bara inom det traditionella 
föreningslivet. Funktionshindersorganisationerna tipsade Kulturförvaltningen 
om att följa utvecklingen av en mobilapp för ökad tillgänglighet som tas fram 
av Got Event, Göteborgs Stads evenemang- och arenabolag. Man frågade 
även vem som har ansvar för tillgänglighetsfrågorna på kulturförvaltningen, 
och Eva Bergquist menade att den uppgiften delas av Kajsa Bellander, 
sekreterare i rådet, och handläggare Margareta Wennerberg. 

9. Seminarier 

Utbildning för utbildare 

Måndagen den 27 mars kl.17.30-19.30, ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82A 
Anmälan senast 24 mars, använd gärna formuläret på vår hemsida. 
 
Vi bjuder in alla intresserade, och speciellt utbildare och informatörer, till en 
dialogkväll om arbetet i HSO:s utbildningsgrupp. Vi kommer att diskutera: 
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 Folder med information om varje förening. I foldern presenteras alla 
våra föreningar kort. Den blir ett komplement till informationsskriften 
för deltagarna i insiktsutbildningarna. 

 Gruppdiskussioner kring foldern. Hur vill Du att din förening 
presenteras i foldern? 

 Symbolen ”Handen”. Hur kan din förening använda ”Handen”? 
 Medverkande 
 HSO:s utbildningsgrupp och samordnare Annika Hässler 

 
Behöver du tolk eller ledsagare får du, som vanligt, ordna det själv. 
Fotografering av seminariet kommer att ske för publicering på hemsidan. 
Servering av frukt i pausen. 
 
Kontaktperson: Sophie Weström, HSO, Sophie.westrom@hsostockholmlan.se  
 
 
 

HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan 
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm 

Tfn: 08-651 25 10, Fax: 08-651 25 15, Texttel: 08-653 44 90 
Webbplats: www.hsostockholmlan.se 

E-post: info@hsostockholmlan.se 

 
 


