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1. Kansliet informerar 

Ny ordförande efter årsmötet? 
Nu är årsmötessäsongen igång! Glöm inte att meddela HSO:s kansli om 
föreningen har bytt ordförande eller om kansliets kontaktuppgifter har ändrats: 
info@hsostockholmlan.se eller 08-651 25 10. 

Sommarstängning 
Under sommaren kommer HSO:s kansli att hålla stängt v. 27-31 (3/7-6/8). 

Glöm inte HSO:s Årsmöte 15 maj 
Meddela specialkost och förhinder till HSO:s kansli, 
info@hsostockholmlan.se eller ring Annelie Ström 08-651 25 10 vxl. 

Personal 
Handläggare Dilani Sätterström Brante är åter i tjänst på fredagar och började 
den 7 april. För att akut lösa HSO:s samordning och bemanning på SLL:s 
insiktsutbildningar har Britt Marie Olsson projektanställts under ett år som 
samordnare/utbildare på deltid fr.o.m. 2017-05-01.    
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Insiktsutbildning – vi behöver bli fler informatörer! 
Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med 
funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med 
praktiska övningar som HSO har tagit fram. Med den ökade efterfrågan saknar 
HSO nu informatörer som kan medverka och representera HSO. Det är 
självklart mycket glädjande att vara efterfrågad, men vi behöver fler 
informatörer! Både Trafikförvaltningen och Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har redan beslutat att genomföra flera utbildningar 
under året. Det finns även flera förvaltningar som står i startgroparna för att 
arrangera insiktsutbildningar för sin personal. 
 
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 HSO:s kansli!  
 
Sophie Weström 08-692 03 46, e-post: sophie.westrom@hsostockholmlan.se 
eller kanslichef Helén Johansson 08-692 03 40, e-post: 
helen.johansson@hsostockholmlan.se   

Seminarium Utbildning för utbildare 27 mars 2017 
HSO bjöd in alla intresserade, och speciellt utbildare och informatörer, till en 
dialogkväll om arbetet i HSO:s utbildningsgrupp. Annika Hässler, samordnare 
i HSO:s utbildningsgrupp, inledde med att hälsa alla välkomna och 
presenterade därefter ett utkast till en folder. I foldern presenteras alla HSO:s 
föreningar kort och informationen har sammanställts från respektive förenings 
hemsida. Foldern kan delas ut till deltagarna på insiktsutbildningarna och till 
de som önskar och behöver mer information om våra medlemsföreningar, t.ex. 
beslutsfattare.  
 
Deltagarna delades in i tre grupper som diskuterade hur man vill att den egna 
föreningen ska presenteras i foldern. Varje förening har 200 tecken till sitt 
förfogande, därtill 94 tecken till kontaktuppgifter. HSO kommer att skicka ut 
utkastet till foldern till samtliga medlemsföreningar. Då har man möjlighet att 
ändra på den föreslagna texten. Det kom också upp som önskemål att loggorna 
ska vara med i foldern.   
 
Efter den nätverkande fikapausen presenterades symbolen ”Handen”. Den är 
ett förslag på gemensam symbol för HSO:s medlemsföreningar. Man kan 
använda den till att illustrera hur HSO jobbar för att skapa full delaktighet. 
Varje förening är också fri att använda Handen till att beskriva sin egen 
förening.  
 
Är du intresserad av att medverka som HSO-informatör på 
insiktsutbildningarna och berätta om hur det är att ha ett dolt funktionshinder, 
hör av dig till Sophie Weström 08-692 03 46, 
sophie.westrom@hsostockholmlan.se. 
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2. Trafik 

Utökade öppettider på färdtjänstens kundservice 
Den 2 maj utökas öppettiderna på färdtjänstens kundservice. De nya 
öppettiderna blir vardagar 07:00-20:00 istället för 07:00-17:00. Information 
kommer att läggas ut både på hemsidan och på fakturorna. Läs mer på 
http://fardtjansten.sll.se/  

Assistanshundar i Färdtjänsten 
Resursgruppen Färdtjänst har haft sitt första ordinarie möte för i år på 
Trafikförvaltningen. På mötet behandlades bl.a. vad som gäller för 
assistanshundar som är under utbildning och hur man kan komma till rätta 
med problemet att förare inte tar resor med assistanshund. 
Trafikförvaltningen menar att en hund under utbildning inte räknas som 
utbildad och då tas en avgift ut när den är med på resan, som för vilket annat 
djur som helst. Tyvärr är det så att nästan all utbildning är förenad med en 
särskild kostnad för den som utbildas. Det gäller för hundar såväl som för 
människor. Enligt de riktlinjer som Trafikförvaltningen följer ska ledar- eller 
servicehunden vara utbildad. En hund under utbildning är inte utbildad. En 
utbildad hund ska också vara registrerad som ledar- eller servicehund för att 
kunna få åka med på färdtjänstresan utan extra kostnad. Det sistnämnda är 
viktigt utifrån en juridisk aspekt, eftersom hunden då kan betraktas som ett 
hjälpmedel. Om en hund under utbildning ska likriktas med en utbildad hund, 
måste detta ändras i riktlinjerna, vilket kräver ett politiskt beslut. 
 
När det gäller frågan om förare som inte tar resor med assistanshund menar 
Trafikförvaltningen: 

 
 Färdtjänsten är medveten om de svårigheter som uppstår för 

färdtjänstresenärer med ledarhund/servicehund när taxiförare inte tar 
resan. En ledarhund eller servicehund är ett viktigt hjälpmedel för sin 
förare och får, till skillnad från andra hundar, följa med såväl på 
restauranger som i butiker och givetvis även inom Färdtjänsten. Det krav 
som ställs är att ledarhunden/servicehunden är utbildad och registrerad 
för sin tjänsteroll. Trots detta så uppstår ibland situationer då hunden inte 
är lika accepterad av alla medmänniskor. 

 
 Färdtjänsten arbetar ständigt med såväl information som tekniska 

åtgärder gällande fordon för att förbättra resandet och säkerheten för 
ledarhund/servicehundar. Flera frågor har lösts genom dialog med t.ex. 
SRF och enskilda hundförare. Exempel på åtgärder som tagits upp är 
skyddsåtgärder i fordon, information till taxiförare för att öka kunskapen 
som frågorna och vad som gäller för utbildning av hundar och hundar 
under utbildning.  

 
 Det är inte möjligt att tvinga en taxiförare med pälsallergi eller någon 

form av djurfobi eller stark hundrädsla till att ta sådana uppdrag. Förare 
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som är hundrädda vågar inte stå och ta emot en hund vid bakluckan. 
Detta är även svårt att informera om eller att reglera i avtal.  

 
 Det får inte glömmas bort att det finns tydliga kulturella skillnader i 

synen på djur och dess farlighet som gör att förare med bakgrund från 
andra länder kan reagera mer negativt och, i många fall, med stark rädsla 
för hundar.  

 
Trafikförvaltningen tycker det är viktigt att fortsatt utveckla dialogen med 
förarna så att  allt färre förare tackar nej till färdtjänstuppdrag med 
ledarhundar. Resursgruppen och samverkansrådet fortsätter att bevaka dessa 
frågor. 

3. Hälso- och sjukvård 

Patientsamverkan och kommunalisering av hemsjukvården 
På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i mars 
avhandlades två både viktiga och aktuella ämnen. Först ut på dagordningen 
var Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC) och patientmedverkan. QRC 
har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är nationellt och syftar till att stödja 
och utveckla kvalitetsregister i sjukvårdsregionen Stockholm och Gotland. Det 
andra är ett landstingsuppdrag där QRC tillsammans med Karolinska institutet 
ska vara ett stöd vid forskning i verksamheterna. QRC:s vision: delad kunskap 
ger bättre hälsa för fler. De arbetar inom fyra områden – registerutveckling, 
förbättringsarbete, patientsamverkan och forskning. I projektet Verktygslådan 
har QRC tagit fram metoder för vårdgivare att kunna involvera patienter i 
vårdens processer och utvecklingsarbeten. Bakgrunden till projektet var att 
det, från vårdgivarhåll, uttrycktes ett behov av steg för steg-beskrivningar. I 
verktygslådan finns allt från beskrivningar av olika tillvägagångssätt till 
övningar och goda exempel. Det diskuterades även hur patientmedverkan kan 
öka. HSO framförde att patientorganisationerna, till skillnad från enskilda 
patienter, ofta kan bidra med ett helikopterperspektiv.  
 
Den andra diskussionspunkten var kommunalisering av hemsjukvården. 
Stockholm är ett av få landsting i Sverige där hemsjukvården inte har 
överförts till kommunen. Ett försökt har gjorts tidigare, men då strandade 
förhandlingarna eftersom Stockholms läns landsting och länets kommuner inte 
kom överens. Arbetet har nu återupptagits och tillsammans med 
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har HSF påbörjat en utredning av 
förutsättningarna för en överföring. Projektledaren Elisabeth Höglund 
berättade att utredningen har som utgångspunkt att kommunalisera den basala 
hemsjukvården. Ett ansvar som idag vilar på husläkarmottagningarna. Om allt 
går som det ska är tidplanen att hemsjukvården ska övergå till kommunerna i 
april 2020. 
 
Barbro Naroskyin delgav sina erfarenheter av processen och övergången som 
genomfördes under tiden hon arbetade som regiondirektör i Östergötland. Två 
lärdomar är att målbilden och avtalen måste vara tydliga. Därefter följde en 
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diskussion om hur funktionshinders- och pensionärsorganisationerna kan vara 
delaktiga och få information. Samverkansrådets representanter var överens om 
att detta är en viktig fråga att samverka kring, eftersom organisationerna 
företräder medlemmar som berörs av förändringen. HSO framförde att det är 
önskvärt att ha en dialog med den politiska styrgruppen. Två andra förslag var 
att genomföra workshops och att tillsätta en arbetsgrupp. Organisationerna 
uppmanades att ta kontakt med andra länsorganisationer för att ta reda på 
information om hur det genomförts i andra landsting/regioner. Det beslutades 
att Elisabet ska återkomma till samverkansrådet efter sommaren. 

4. E-hälsa 

Nytta och integritetsrisker med digitala hälsouppgifter 
Den 20 mars gästades HSO i Stockholms län av utredare Sara Belfrage från 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys), som föreläste om 
myndighetens nya rapport ”Vad står på spel? – Om nyttan med digitala 
hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv”. Det blev en kväll full av 
frågor och diskussioner.  
 
Vårdanalys har som uppgift att ur ett patient-, brukar- och 
medborgarperspektiv följa upp och analysera hälso- och sjukvården, 
tandvården och omsorgen. Den aktuella rapporten är en sorts kartläggning av 
problemområdet och kommer att följas upp med intervjuer och 
enkätundersökningar för att undersöka vad som krävs för att medborgare ska 
kunna känna tillit till hanteringen av deras digitala hälsouppgifter, och vara 
villiga att dela med sig av dessa.  
 
Sara Belfrage inledde med att konstatera att debatten om nyttan och riskerna 
är väldigt polariserad, och att det är ett problem. Vårdanalys menar att nytta 
och risker borde diskuteras samtidigt, eftersom de olika ståndpunkterna ibland 
handlar om att vi har olika samhällsideal, och att den diskussionen behöver 
föras politiskt.  
 
I arbetet med rapporten upptäckte Vårdanalys att det forskningsmässigt saknas 
ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv på dessa frågor. Många uttalar 
sig om vad patienten ”vill ha”, men det saknas i stort sett underlag för sådana 
uttalanden. Ingen har undersökt det på djupet, menar Vårdanalys.  
 
Idag finns och registreras många olika sorters digitala hälsouppgifter: i 
journaler, hos statliga myndigheter och i kvalitetsregister. Vi lämnar även 
elektroniska spår på nätet, när vi exempelvis söker på efter information på 
1177 Vårdguiden, och det finns en egenrapportering av uppgifter via appar. I 
framtiden kan man tänka sig att dessa kategorier av uppgifter kan komma att 
flyta ihop mer, vilket både kan vara till nytta för den enskilde, men också 
innebära integritetsrisker.  
 
För att tydliggöra diskussionen kring nyttan och risker har Vårdanalys i sin 
rapport spaltat upp hur de formuleras. Nyttan med digitala hälsouppgifter kan 
sammanfattas i att de sägs leda till god och säker vård, delaktighet och 
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avlastning, prevention och individanpassning, skydd av tredje part, 
utvärdering och utveckling, effektiv administration, värdeskapande forskning, 
tillsyn och kontroll, samt att medborgarna får insyn. Dessa nyttoargument 
reser dock en rad frågor: Hur stort är mervärdet av själva digitaliseringen, 
jämfört med att exempelvis använda en pappersjournal? Om en journal kan 
fyllas med hur mycket information som helst, hur hittar då en läkare vad som 
är relevant? Hur säkerställs att patienten förstår informationen i den 
elektroniska journalen, som egentligen är läkarens arbetsredskap? Var går 
gränsen för när integritetsskyddet får förbigås för att skydda tredje part? 
Vårdanalys menar också att man ibland motiverar nyttan utifrån vad som 
skulle kunna göras, men att det sedan inte görs.  
 
Riskerna med digitala hälsouppgifter kan sammanfattas i spridning av 
misstag, att onödig information finns tillgänglig och ”skvallerläses”, att det 
görs medvetna dataintrång, att när många olika uppgifter samlas in försvinner 
anonymiteten och en enskild person kan då identifieras ”bakvägen”, samt att 
användningen av uppgifterna kan komma att ändras i framtiden.  
 
Vårdanalys ställer i rapporten också frågan om varför vi är oeniga, och 
konstaterar att det delvis handlar om att vi inte är eniga om vad personlig 
integritet innebär, eller vad som är integritetskänsligt. Det handlar också om 
att risker och nytta bedöms på olika sätt, att det å ena sidan råder oenighet om 
hur stort värdet av användningen av exempelvis registerstudier är, och å andra 
sidan råder oenighet om sannolikheten för och omfattningen av risker, 
exempelvis ”skvallerläsning” av journaler. En slutsats är att kunskapen om 
dessa frågor generellt är väldigt bristfällig. Det råder också oenighet om 
patientens önskan och förväntningar – ska en läkare känna till hela ens 
medicinska historia, eller vill patienten att de uppgifter den har lämnat ska 
stanna hos just den vårdgivaren? Sara Belfrage menade att det sannolikt finns 
olika svar på den frågan, men att det som verkligen saknas är kunskap och 
undersökningar om hur det ligger till. En sista oenighet handlar i princip om 
samhällsideal, om vi framför oss ser en utopi i att analyser via ”big data” 
kommer att hjälpa oss, eller om vi är oroade över ett framtida 
övervakningssamhälle. 
 
Avslutningsvis lyfter Vårdanalys i rapporten fram de utmaningar som behöver 
hanteras. Det råder kunskapsbrist om både risker och nytta, och kunskapen 
som finns är främst anekdotisk. Myndigheten menar att för att diskussionen 
ska komma framåt och politiska beslut ska kunna fattas, så behöver nytta och 
risker diskuteras samtidigt. Vissa dilemman går att lösa med bättre tekniska 
system och bättre organisation, men vissa dilemman handlar om värderingar 
och ideologiska övertygelser. Man konstaterar att olika grupper har olika 
mycket att vinna, men också olika mycket att förlora, på hur man väljer att 
hantera digitala vård- och hälsouppgifter. Men det är angeläget att hitta 
lösningar som utgår ifrån befolkningens syn på nytta och risker, för att 
människor ska känna en fortsatt tillit.  
 
Länk till rapporten ”Vad står på spel?”: 
http://www.vardanalys.se/Rapporter/2016/Vad-star-pa-spel/ 
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5. Landstingsstyrelsen 

1177 Vårdguiden, policyimplementering och delaktighetspolicy 

Samverkansråd med landstingets politiker 27 mars. 
Innovationslandstingsråd Daniel Forslund redogjorde från det möte som han 
har haft med funktionshindersorganisationerna kring förslaget om samverkan 
kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Ett reviderat förslag kring samverkan 
kommer att skickas ut till organisationerna senast den 7 april. Alla är överens 
om att det är viktigt att säkerställa brukarmedverkan när nya tjänster nu ska tas 
fram på 1177, både för att göra en behovsinventering men också för att 
kravställa gentemot leverantörer. Forslund nämnde att det är viktigt att 
undvika ett digitalt utanförskap, och att även andra kontaktvägar än de digitala 
ska hållas  öppna, vilket är något som funktionshindersorganisationerna 
efterfrågar. Han menade att landstinget satsar på att integrera digitala kanaler, 
exempelvis videomöten, i det vanliga vårdutbudet, och att det ska vara 
patienten som bestämmer på vilket sätt man vill kommunicera. Det pågår ett 
antal digitala pilotprojekt på olika vårdcentraler, och i höst kan Forslund 
rapportera i samverkansrådet kring dessa. Funktionshindersorganisationerna 
poängterade vikten av att också diskutera hur samverkan ska se ut över tid, 
och att vi efterfrågar ett reguljärt samverkansråd kring eHälsa/IT-frågor, samt 
att det behövs en strateg med ansvar för tillgänglighetsfrågor inom området. 
Det finns nu åtminstone en utsedd kontaktperson kring tillgänglighet på 1177 
som heter Kim Radway. 
 
Lisbet Nord och Eva Pilsäter Faxner, från Stockholms läns sjukvårdsområde, 
var inbjudna för att prata om implementering av policyer och landstingsbeslut. 
En förändringsprocess måste börja hos den yttersta ledningen, och den måste 
ta beslut om förändringsprocessen ska ske centraliserat eller decentraliserat, 
eller i en kombination. De menade att man tidigare har tänkt att det som krävs 
för att genomföra en förändring är utbildning och motivation, men att 
forskning har visat att det som också behövs är möjligheter. Det vill säga att 
det ska finnas en area, en teknik, eller tid, som gör det möjligt för 
medarbetarna att utföra vård på ett annat sätt. Deras utgångspunkt är att 
förändring alltid kommer att stöta på motstånd, och att det effektivaste sättet 
är att via pilotprojekt först närma sig de som är positiva till förändringen och 
få dessa med sig. Nord och Pilsäter Faxner avslutade med att lyfta fram att 
patienterna och brukarna är deras bästa hjälp, och att vår input är en av de 
viktigaste krafterna för att driva förändring.  
 
Helena Bergström, strateg på SLL Social Hållbarhet, informerade om hur 
hennes arbete med delaktighetspolicyn fortskrider. Hon har en 
projektanställning året ut, men hoppas att tjänsten ska permanentas, vilket 
också funktionshindersorganisationerna efterfrågar. Hennes fokus under året 
är att ge stöd i implementeringen av policyn och att ta fram 
tillämpningsanvisningar. En layoutad version av policyn och en lättläst 
version är snart klara. Bergström avser att träffa alla förvaltningar och bolag 
och diskutera implementeringen med dem. Hon försöker hitta personer som 
har intresse och mandat för att arbeta med frågorna. Än så länge har hon 



 8 (8) 

  

träffat fyra förvaltningar och många frågor, önskemål och utmaningar har 
kommit upp. Det handlar exempelvis om kommunikation, upphandlingar och 
HR-frågor. De som arbetar med tillgänglighetsfrågor har också efterfrågat ett 
nätverk, och detta har bildats. 

6. Utbildning 

Vad är och vad gör HSO? 
Inbjudan till träff för nyvalda. HSO inbjuder länsföreningarnas nyvalda 
ordförande och nyvalda styrelseledamöter till en träff för information om hur 
HSO i Stockholms län arbetar, vilka frågor som är aktuella och vad som 
planeras framöver. Är du nyanställd på något av våra medlemsföreningars 
kanslier? Du är också välkommen! 
 
Tors 27 april, kl. 17.30-19.30, ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1. 
Det finns fortfarande platser kvar, anmäl dig senast 26/4, gärna via formuläret 
på hemsidan. 
 
Behöver du tolk eller ledsagare får du, som vanligt, ordna det själv. 
Fotografering av seminariet kommer att ske för publicering på hemsidan. 

En helkväll om läkemedel 
Under 2017 kommer Stockholms läns landsting att ta fram en regional 
läkemedelsstrategi. Arbetet är just nu i en uppstartasfas. Magnus Thyberg, tf 
avdelningschef för Medicinska staben på HSF, kommer till seminariet för att 
berätta om arbetet med strategin och för att diskutera vad som är viktigt 
utifrån ett patientperspektiv. 
 
Sedan årsskiftet har Stockholms läns läkemedelskommitté en ny ordförande, 
Gerd Lärfars. Vi har även bjudit in Gerd för att berätta mer om kommitténs 
uppdrag och arbetet med att ta fram ”Kloka listan” samt ”Kloka listan för 
patienter”. 
 
Det blir en fullmatad kväll som varvar information med diskussioner. 
Välkommen att bidra med dina värdefulla synpunkter och åsikter! 
 
Mån 8 maj, 17.30-19.30, ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1. 
Anmälan senast 4 maj, gärna via formuläret på hemsidan. 
 
Behöver du tolk eller ledsagare får du, som vanligt, ordna det själv. 
Fotografering av seminariet kommer att ske för publicering på hemsidan. 

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 

 
 


