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1. Brev från ordföranden 
Funktionsrätt Sverige är det nya namnet på Handikappförbunden, vars vision 
– precis som vår – definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.  
 
Låt detta namnbyte bli inledning till en fortsatt diskussion kring hur vi ska 
driva våra frågor. Kanske ”Funktionsrätt HSO Stockholms län” kan bli en 
inspiration till nya tag i vårt fortsatta arbete i intressepolitiska frågor! 
 
På årsmötet välkomnades ytterligare en förening, Apnéföreningen, vilket 
innebär att vi är 44 föreningar i HSO-familjen Stockholms län. Vi är nu 
många som tillsammans kan arbeta för ”Ett samhälle för alla” som vi 
formulerar det i vårt Delaktighetsprogram. 
 
Så här i slutet på våren är det alltid mycket på gång. Fortsätt gärna att följa 
vårt arbete via vår hemsida. Där finns också all information om hur vi kan 
kontaktas. Hör gärna av dig till undertecknad eller någon annan i styrelsen 
eller till vårt kansli om du har frågor, idéer eller synpunkter. 
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Med hopp om fortsatt gott samarbete önskar jag alla en lagom, vilsam 
sommar! 
Hälsar Annika Hässler 

2. Kansliet informerar 

Sommarstängt v.27-31 
Kansliet håller stängt under perioden 3 juli-6 augusti. Vid akuta ärenden går 
det bra att maila ordf. Annika Hässler: annika.hassler@hsostockholmlan.se  
eller kanslichef Helén Johansson: helen.johansson@hsostockholmlan.se. 
Mejlen läser vi regelbundet. Glad sommar önskar HSO i Stockholms län! 

HSO:s årsmöte 2017 
Måndagen den 15 maj höll HSO i Stockholms län årsmöte. 26 föreningar var 
representerade och merparten av HSO:s styrelse var närvarande. Efter 
inledande fika öppnade ordförande Annika Hässler mötet med att hälsa alla 
välkomna. Efter val av årsmötesfunktionärer tog Erika Ullberg (S), 
oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, över 
ordförandeklubban. Hon inledde med att berätta om hur hon och 
Socialdemokraterna ser på sjukvården i Stockholms län. Var femte svensk är 
en stockholmare, vilket sätter stora krav på sjukvården i länet och hur den 
fungerar. Erika refererade till Göran Stiernstedts utredning om en mer effektiv 
sjukvård. Hon menar att varje krona som läggs ner på vården inte är 
tillräckligt effektiv. Personalen gör ett bra arbete och arbetar hårt för att ge 
patienterna ett bra bemötande, men det räcker inte. Det Erika är kritisk till är 
att olika verksamheter/kliniker inte använder sig av varandras kompetenser. 
De samarbetar inte, vilket ger en ”uppstyckad vård”. Hon nämner även Nya 
Karolinska sjukhuset och att barnsjukvården inte fungerar för de sjukaste 
barnen, samt att det idag finns för många vårdval som fördyrar vården. 
Upphandlingen av Färdtjänsten är också en fråga som Erika är kritisk till, den 
borde ha gjorts om direkt. Hon avslutade sitt anförande med att ge 
årsmötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor.  
 
Efter det lämnades ordet till Annika Hässler, som gjorde en kort 
sammanfattning över HSO:s arbete under 2016 (Verksamhetsberättelsen 
2016), som varit omfattande, med många nya förfrågningar om samverkan. I 
föredragningen av bokslutet kom frågan om hur HSO:s placeringspolicy ser 
ut. Den finns att läsa här. 
 
Årsmötet beslutade om ledamöter och ersättare till HSO:s styrelse, omval av 
ledamöter till valberedning, samt två inkomna motioner. Den första motionen 
var från Migränföreningen i Stockholms län och handlade om ”att bilda en 
arbetsgrupp inom HSO, som bevakar och försöker påverka SLL att förbättra 
smärtvården i länet”. Efter en kort diskussion beslutade årsmötet enligt 
styrelsens förslag att finna motionen besvarad. Den andra motionen kom från 
Afasiföreningen i Stockholms län och handlade om ”Patient- och 
närståendeutbildning”. Efter diskussion beslutade årsmötet, enligt styrelsens 
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förslag, att HSO arbetar för att SLL beslutar om patient- och 
närståendeutbildning och att resurser avsätts till vårdgivarna. Däremot avslogs 
motionärens förslag om att driva ekonomisk ersättning till patientföreträdarna.  
 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja medlemskap för Apnéföreningen, som 
representerades av ordföranden Gert Grundström. På dagordningen stod även 
HSO:s Delaktighetsprogram som antogs med ett tillägg om 
infektionskänslighet samt att antal medlemsföreningar uppdateras. 
  
Årsmötet avslutades med att Annika Hässler tackade Erika Ullberg för hennes 
medverkan som mötesordförande med en kopp fylld med choklad. Hon 
tackade även alla mötesdeltagare för ett givande möte! 
 
HSO:s nya styrelse: 
Annika Hässler, R, Ordförande 
Inge-Britt Lundin, SSDF, 1:a vice ordförande  
Lennart Håwestam, RSMH, 2:e vice ordförande 
 
Maj-Britt Lind, FUB, ordinarie ledamot 
Lars Rekke, Njurförbundet, ordinarie ledamot 
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HOBS, ordinarie ledamot 
Britt Marie Färm, Mag- och Tarm, ordinarie ledamot 
 
Kristina Törnblom, Neuro, ersättare 
Lena Huss, ÅSS, ersättare 
Peter Falkegård, HRF, ersättare 
 
Valberedning  
Björn Boquist, Hjärnskadeförbundet Stockholms län 
Kerstin Tärnholm, Strokeföreningen 
Bengt Adamsson, HL 
 
Lekmannarevisorer  
Bo Rundelius, SSDF, ordinarie 
Agneta Österman, HiSL, ersättare 

Bokningar i Åttiotvåan 
Under våren har våra samlingslokaler Åttiotvåan varit väldigt välbokade. Det 
är roligt att det händer så mycket, men det blir extra viktigt att vi alla kommer 
ihåg att avboka lokalen, om man av någon anledning måste ställa in, så att 
andra kan få använda lokalen istället! Kontakta oss så fort ni vet att ett tillfälle 
ni har bokat in i Åttiotvåan har blivit inställt! Vid för sen avbokning, eller om 
avbokningen helt uteblir, kan man bli skyldig att betala lokalhyran. Avboka 
via mejl på info@hsostockholmlan.se eller tfn 08-651 25 10. 

Insiktsutbildning – Vi behöver bli fler informatörer! 
Insiktsutbildningarna arrangeras av SLL:s förvaltningar tillsammans med 
funktionshindersorganisationerna. Det finns ett utbildningskoncept med 
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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 efterfrågad, men vi behöver fler 
informatörer!  
 
Vill du eller känner du någon som är intresserad av att medverka och berätta 
om hur det är att ha ett dolt funktionshinder hör av er till HSO:s kansli!  
 
Britt Marie Olsson, samordnare, britt-marie.olsson@hsostockholmlan.se  
070-313 05 73, eller kansliet, info@hsostockholmlan.se, 08-651 25 10. 

Nominering till samverkan med Trafikverket och resursgrupp land 
och sjö 
Lars Eklund har avsagt sig sina uppdrag i Trafikverket och i resursgruppen 
land och sjö. Sedan tidigare finns en vakant plats i gruppen. Mer information 
om nomineringstid med mera kommer att skickas ut inom kort. 

3. Trafik 

Information gällande Assistanshundar 
HSO skrev tidigare i april om assistanshundar och att resursgruppen för 
färdtjänst har önskemål att träffa taxibolag för att diskutera utmaningen med 
att vissa förare inte tar körningar med assistanshund. Trafikförvaltningen 
kommer att bjuda in taxibolag till resursgruppsmöte i september för att 
diskutera frågan. 
 
Trafikförvaltningen redovisade även statistik för tillstånd med assistanshund 
för 2016. Idag finns det 92 resenärer som har tillstånd för hund och det har 
genomförts 8 584 resor med assistanshundar. 

Planeringsstudie färdtjänstavtal  
Nuvarande avtal som avser färdtjänsttrafiken går ut 2018, men det finns 
möjlighet till förlängning till och med 2020. En planeringsstudie syftar till att 
detaljera affärsinriktning inför de kommande upphandlingarna. Målet med 
arbetet i studien är att utreda och arbeta fram en planeringsstudie som 
innehåller bl.a.: 

 Beskrivning av förutsättningar och nuläge 
 Förslag på avtalsindelning 
 Förslag på mål och affärsinriktning, inklusive kostnadskalkyler 

kopplat till respektive avtal samt olika alternativ i enlighet med 
utredningen 

 Redovisning av möjligheter och risker 
 Förteckning av projekt som påverkar affären 
 Redogörelse för aktuella intressenters syn på nuvarande trafik och 

framtida behov 
 
Det som själva studien omfattar är: 
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 Nulägesanalys 
 Dialog med marknads- och resenärsrepresentanter 
 Utarbeta övergripande kravnivå: kvalitetskrav, sociala krav och 

fordonskrav 
 Utarbeta affärsinriktning: avtalsmål, avtalsindelning, 

ansvarsfördelning, ersättningsmål och incitament, samt avtalstid 
 Kostnadsanalyser 
 Riskanalys och konsekvensbedömning 

 
Samma referensgrupp som deltog i utredningen Framtidens färdtjänst kommer 
att bli kallad för att diskutera dessa frågor. Två möten kommer att bokas in nu 
under våren/sommaren. 

4. Hälso- och sjukvård 

Seminarium: En helkväll om läkemedel! 
Vårterminens sista seminarium på HSO i Stockholms län hade läkemedel som 
tema och det blev en kväll med både information och diskussion. Inbjuden till 
seminariet var Gerd Lärfars, som sedan den 1 januari är ordförande för 
Stockholms läkemedelskommitté (SLK) och för Stockholm medicinska råd 
(SMR). Gerd har lång erfarenhet av att ha jobbat med läkemedel som läkare 
på Södersjukhuset och sedan ett drygt år tillbaka jobbar hon som enhetschef 
på enheten för läkemedelsstöd. Till seminariet var även Magnus Thyberg 
inbjuden, men han var tyvärr tvungen att lämna återbud i sista stund. 
 
Gerd inledde med att prata om den revidering av Stockholms läns landstings 
läkemedelsstrategi som just nu pågår. Strategin innehåller mål och visioner, 
men den ska även ha en vägledande funktion för läkemedelshanteringen i 
Stockholms läns landsting. Den nuvarande strategin har följande 
utgångspunkter: 

 Medicinskt ändamålsenligt och säker. Att förskrivaren har rätt 
kunskaper för att kunna förskriva samt att kunna ge bra information till 
patienten om behandlingen, biverkningar, m.m. 

 Resurseffektiv. Att läkemedelshanteringen ska ge största möjliga hälsa 
för största möjliga antal.  

 Utvecklingsorienterad. Att landstinget bidrar i utvecklingen kring 
användning och resultat av gamla och nya läkemedel. 

 Organiserad för patientens bästa. Att landstinget samverkar med 
berörda aktörer, så att läkemedel hanteras på ett säkert sätt. Till 
exempel samverkan med länets kommuner för en god 
läkemedelshantering vid insatser i den kommunala vård- och 
omsorgen.  

Gerd berättade att utvecklingen på läkemedelsområdet går i ett rasande tempo 
och att det ställer nya krav på samhälle, lagstiftning, myndigheter och vården. 
Läkemedel som godkänns idag har inte genomgått lika hårda krav på kliniska 
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prövningar och långtidsstudier som tidigare, vilket medför att vården behöver 
göra noggrannare och mer strukturerade uppföljningar.  
 
Vad är då viktigt att ta med i den nya läkemedelsstrategin utifrån ett 
patientperspektiv? Seminariedeltagarna framförde bland annat att förskrivare 
behöver ha goda kunskaper om både läkemedel, patienten och helheten. Det 
ställer krav på vårdgivarnas kompetensförsörjning, men även på kontinuitet, 
tillit och uppföljning. Ett annat förslag som framkom var att 
1177/Vårdguidens plattform utökas och innefattar information om läkemedel 
och kanske möjlighet för patienter att kunna anmäla biverkningar.  
 
Efter det var det dags för information om Stockholms län läkemedelskommitté 
(SLK), som är ett expertorgan för läkemedelsfrågor inom Stockholms läns 
landsting. SLK har ett brett ansvarsområde och under SLK finns det 21 
expertråd som arbetar med läkemedelsfrågor. Allt för att 
läkemedelshanteringen inom landstinget ska vara så säker, rationell och 
kostnadseffektiv som möjligt. Till SLK:s arbetsuppgifter hör bland annat 
informationsspridning, att bistå med expertis vid upphandlingar, fortbildning 
av personal, samt introduktion och uppföljning av nya läkemedel. På SLK:s 
webplattform www.janusinfo.se publiceras läkemedelsinformation, som i 
första hand riktar sig till vårdgivare och vårdpersonal. Där finns även bl.a. 
kortare instruktionsfilmer, som kan vara intressanta för patienter. En gång per 
år ger SLK ut ”Kloka listan”, som är en sammanställning av 
läkemedelsrekommendationer för de vanligaste sjukdomarna. Den finns i två 
versioner – en för vårdpersonal och en för patienter. ”Kloka listan” utvärderas 
ständigt, med syftet att få så bra information som möjligt till förskrivare och 
patienter. 2015 deltog representanter från HSO i en utvärdering av ”Kloka 
listan” för patienter.  
 
Gerd berättade även kort om SLK:s hantering för att undvika jäv. SLK är och 
ska vara en obunden informationskälla, därför ställs höga krav på experterna 
som medverkar i SLK:s arbete. Därefter utvecklades en intressant diskussion 
kring patient- och brukarorganisationers samarbeten med läkemedelsföretag 
och eventuella risker med det.  
 
Seminariet avslutades med att Gerd tackade för alla värdefulla kommentarer 
och inspel. Hon framförde att hon gärna kommer tillbaka vid ett annat tillfälle 
längre fram för att prata om den nya strukturen för kunskapsstyrning i 
landstinget och hur den kan bli mer tillgänglig för patienterna. 

Sommarvården och de mindre sjukhusens uppdrag 
På samverkansrådet i maj diskuterades två högst aktuella frågor, nämligen 
upplägget inför sommaren och det framtida vårdinnehållet på länets mindre 
sjukhus.  
 
SLL:s chefläkare Johan Bratt var inbjuden för att prata om planeringen för 
vården i Stockholms läns landsting under sommaren 2017. Johan berättade att 
sommaren, precis som vid jul- och nyårshelgerna, är en stor utmaning. Så 



 7 

  

även i år. Därför påbörjades planeringen redan efter nyår. Upplägget är 
detsamma som tidigare år, där SLL:s chefläkare har det övergripande ansvaret 
för planering, samordning och uppföljning. Det handlar bland annat om 
avstämningar med chefläkarna på sjukhus och andra vårdgrenar minst en gång 
i veckan. I år utökas samordningsfunktionen så att den innefattar även 
kontinuerliga möten även med sjukhuscheferna. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören har givit direktiv om att det ska finnas en hög kompetens 
på samtliga avdelningar under sommaren, så även inom beställarfunktionen. 
Den främst bidragande orsaken är att vårdplatser måste hållas stängda till följd 
av den rådande sjuksköterskebristen. 
 
Johan framförde att primärvården, närakuter och de mindre sjukhusen spelar 
viktiga roller för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård under 
sommaren. Till exempel har husläkarmottagningarna fått direktiv om att de 
bör prioritera akuta patienter. Inom den geriatriska vården pågår dialog kring 
hur fler platser kan skapas och även hur man kan använda direktinläggningar 
istället för att patienten ska behöva åka till akutsjukhusen först. Att ha ett gott 
samarbete med länets kommuner är ännu en viktig åtgärd för att klara vården i 
sommar. Förra året infördes ett direktnummer till 1177 Vårdguiden för 
hemtjänstperson, det kommer att finnas i år också. Ambulanssjukvården har 
förstärkts sedan förra året, med bland annat en extra ambulanshelikopter och 
extra ambulanser. HSO framförde att jourläkarbilarna bör användas i högre 
utsträckning för att kunna hjälpa patienter i hemmet. Allra helst för personer 
med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning. SLL kommer att 
genomföra informationskampanjer som riktar sig till både patienter och 
vårdgivare. Under sommaren kommer en sammanfattande rapport att 
publiceras på SLL:s hemsida varje vecka.  
 
Genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län 
(FHS) är i full gång. Som en del i detta pågår omstruktureringar av vården på 
de mindre sjukhusen. De mindre sjukhusen är nio stycken till antalet – 
Löwenströmska sjukhuset, Sollentuna sjukhus, Handens sjukhus, Dalens 
sjukhus, Jakobsbergs sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus, Bromma sjukhus, 
Rosenlunds sjukhus och Nacka sjukhus. De mindre sjukhusens uppdrag 
kommer, förutom slutenvård inom geriatrik och psykiatri, primärt att ha ett 
fokus på somatisk specialistvård och primärvård. I och med Vårdval 
Stockholm kommer vården som erbjuds på de mindre sjukhusen att drivas av 
olika vårdgivare.  
 
Utredaren Tomas Österberg berättade att på HSF görs det ständiga 
uppdateringar och samordning kring projekten. På några av sjukhusen, till 
exempel Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus, har ombyggnationerna dragit 
ut på tiden och i kostnader. I budgeten för 2018 ligger fokus på den fortsatta 
styrningen och samordning av projekten, samt att skapa förutsättningar för att 
vårdutbudet på de mindre sjukhusen ska vara sammanhållen. Dessutom ska 
det tillskapas cirka 100 slutenvårdsplatser inom psykiatri och rättspsykiatrisk 
vård. HSF utreder möjligheten att ta hjälp av andra aktörer att bygga platser 
för geriatrisk slutenvård.  
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Under punkten övriga frågor bad HSO förvaltningen att kommentera de 
artiklar som skrivits i pressen om vårdcentraler som KRY och Min doktor. 
Enligt en artikel i DN har kostnaderna ökat, samtidigt som sökmönstret visar 
att de virtuella vårdcentralerna inte avlastar husläkarmottagningarna. 
Mötesordförande Yvonne Lettermark framförde att förvaltningen var 
oförberedd på denna utveckling. Vidare bad hon att HSF får återkomma till 
samverkansrådet i frågan med mer information om den vidare hanteringen.  

Information om aktuella upphandlingar och vårdval inom HSF 
På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har vi fått 
en sammanställning med information om nya och kommande revideringar av 
upphandlingar och Vårdval Stockholm. HSO i Stockholms läns (HSO) 
representanter vill sprida denna information vidare till HSO:s 
medlemsföreningar. Vi har vid upprepade tillfällen framhållit att det är viktigt 
att patient- och brukarorganisationerna involveras i ett tidigt skede av 
vårdvals- och upphandlingsprocessen.  
 
Den bifogade sammanställningen är uppdelad utifrån vilken ärendetyp och är 
kategoriserat utifrån specialitetsområde. Vårdval Stockholm regleras utifrån 
Lag (2008:062) om valfrihetssystem (2008:962) och förkortas LOV. 
Upphandling inom offentlig verksamhet görs med stöd av Lag (2007:1091) 
om offentlig upphandling, LOU. Sammanställningen innehåller även en 
preliminär tidplan för när upphandlingen eller arbetet med vårdvalet ska 
inledas och när beslut väntas fattas i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Informationen om upphandlingar och vårdval uppdateras ungefär varannan 
månad på Vårdgivarguiden: 
vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/upphandling/ 
 
Mer information om SLL:s arbete med upphandlingar: www.sll.se/om-
landstinget/upphandling/  

5. SLSO 

Digitala nyheter och patientprocesser 
På samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i maj stod 
en rad intressanta ämnen och frågor på dagordningen. Bland annat 
diskuterades frågan om att kunna få kallelser via olika medier, till exempel 
SMS eller epost, som varit en återkommande fråga i samverkansrådet med 
SLSO. Idag kommunicerar många vårdgivare, däribland SLSO, information 
som kallelser med mera till patienterna via post/brev. Det är problematiskt för 
personer som har nedsatt förmåga att se, men även för personer som använder 
sin mobiltelefon eller dator som ett hjälpmedel eller stöd i vardagen. I början 
på maj fattade SLSO beslut om att starta ett projekt för att ändra på det. 
Arbetet befinner sig just nu i en uppstartsfas. För närvarande görs en 
inventering av riktlinjer och arbete med riskanalyser utifrån patientsäkerhets- 
och integritetsaspekter. Inventeringsarbetet ska vara klart innan midsommar. 
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En tidplan för de resterande delarna i projektet kommer att göras efter 
sommaren. Projektledaren lovade att återkomma till samverkansrådet efter 
sommaren med mer information om tidplanen, tillvägagångssätt och liknande.  
 
En annan fråga som diskuterades var SLSO:s genomförande inom ramen för 
SLL:s projekt Journal via nätet. En pilot av patienters möjlighet att läsa sin 
journal genom inloggning på Mina vårdkontakter via www.1177.se 
genomfördes på två SLSO-drivna vårdcentraler och två privata vårdcentraler 
under senvintern och våren. Utvärderingarna visade att det gått som planerat. I 
maj påbörjades breddinförandet och målet är att alla vårdgivare ska vara 
anslutna senast i december 2017. Tidplanen för breddinförande inom SLSO 
ser ut enligt nedan: 

 Primärvård i maj. Denna vårdgren innefattar vårdcentraler, 
primärvårdsrehabilitering, BVC, Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningar, gynekologi, logopedi och mansmottagningar. 

 Habilitering & Hälsa i september. 
 Geriatrik i oktober. 
 Vuxenpsykiatri i november. 

I införandet är ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri samt 
enheter inom vuxenpsykiatrin som behandlar patienter under 18 år 
undantagna. Vid frågor tekniska frågor kring journal via nätet kan patienter 
vända sig till 1177 Vårdguidens support på 08-123 135 00 (bör ej förväxlas 
med den sjukvårdsupplysning som ges via 1177 Vårdguiden). 
 
Inför samverkansrådet hade HSO framfört önskemål om en lägesuppdatering 
om det patientprocessarbete som pågår inom SLSO. Värdelyftet är ett 
övergripande utvecklingsprojekt som består av tre delar; Arbetsmiljölyftet 
2014-2016 samt Värdelyftet Framtidens Primärvård och eHälsalyftet som är 
pågående. Syftet är att skapa standardiserade vårdprocesser, så att det får 
värde för patienten och att rätt kompetens används. Verksamhetsområdeschef 
Eva Pilsäter Faxner framförde att parallellt med arbetet har projekten även 
kommit att handla om vad SLSO vill stå för och att fånga upp behov i 
verksamheterna. HSO frågade även hur dessa projekt länkas samman med de 
patientprocessarbeten som pågår centralt inom SLL, till exempel projekt 4D 
(D=diagnoser). Till svar fick vi att SLSO medverkar i det SLL-övergripande 
arbetet och att tanken är att alla processer ska kopplas samman i 
nätverkssjukvården.   

6. Locum 

Samverkansråd med Locum  
Den 16 maj hölls terminens sista samverkansråd med Locum. Miljöcontroller 
Mikael Andersson hade bjudits in till samverkansrådet för att berätta om 
Locums miljöarbete. Drygt tio personer arbetar med miljöfrågor inom Locum, 
och man betalar stora summor för att sanera miljöfarliga material, som 
tidigare har använts i och utanför Locums fastigheter. När Locum bygger nytt 
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har man målet att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld, vilket är att gå 
längre än vad lagstiftningen kräver. Även idag kan det dock vara en utmaning 
att få tag i material som är bra miljömässigt.  
 
På gång inom Locum: 

 Ny VD: Locums VD Patrik Emanuelsson har sagt upp sig och 
rekrytering av en ny VD pågår. Emanuelsson arbetar kvar till den sista 
september.  

 Sollentuna sjukhus: Beslut är taget att gå in i fas 2 gällande Sollentuna 
sjukhus. Det innebär genomförande av projektet. Samverkansrådet 
kommer att få vara med och samgranska i höst.  

 Insiktsutbildning: Locum har under maj genomfört två 
utbildningstillfällen för att informera om den nya ”Policy för 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning” och ge Locums 
medarbetare kännedom om lagar och regler kring tillgänglighet. 
Representanter från SRF deltog i utbildningen, och vid höstens 
utbildningar kommer förhoppningsvis även HSO och DHR att 
medverka.   

 Integrerade ledstråk: Utvärderingen på Sabbatsbergs sjukhus visade att 
ett ledstråk inte fungerade tillfredsställande. Locum kommer därför att 
bjuda in till en ny utvärdering i fastigheten på Serafen. Där finns 
torkmattor i ett annat material. 

 Ledstråk och valytor: Locum och Trafikförvaltningen har fått pengar 
för ett gemensamt utvecklingsprojekt som handlar om att testa ledstråk 
och valytor. Valytor upplyser synnedsatta om att de ska byta riktning 
genom att använda ett annat material. Rådsmedlemmarna kommer 
troligen att bjudas in till ett test innan nästa samverkansråd.  

 Kampanjen ”Koll på läget”: Locum genomför just nu en kampanj där 
man berättar vad som är på gång i olika fastigheter. Än så länge har 
man informerat på sin hemsida om Danderyds sjukhus, 
Södersjukhuset, Huddinge sjukhus och Nacka sjukhus . 

Länkar till de olika sidorna: 
www.locum.se/Kampanj/koll-pa-danderyds-sjukhus/  
www.locum.se/Kampanj/koll-pa-laget-sodersjukhuset/  
www.locum.se/Kampanj/Huddinge-sjukhusomrade/  
www.locum.se/Kampanj/Nacka-sjukhus/  
www.locum.se/Kampanj/Norrtalje-sjukhus/  

7. Landstingsstyrelsen 

Studiebesök på Huddinge Akademiska vårdcentral 
Samverkansrådet för landstingsstyrelsens politiker. Den 24 april besökte 
samverkansrådet Huddinge akademiska vårdcentral, där verksamhetschef 
Leon Sylverberg hälsade oss välkomna. Han berättade att vårdcentralen har 
växt under de senaste åren och nu har 27 500 listade patienter, vilket gör den 
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till den tredje största vårdcentralen i landstinget. Det som hindrar dem från att 
växa ännu mer är främst brist på lokaler. Sylverberg var självkritisk när det 
gällde tillgängligheten i lokalerna, bland annat bristen på hörslinga och att den 
nya receptionsdisken inte är höj- och sänkbar. Han menade att det generellt 
brister i tillgänglighet på landstingets vårdcentraler, och har en dröm om att 
starta en vårdcentral som redan från början ska vara ”byggd för att ta emot 
patienter”. Enhetschef Jeanette Skantz-Holmberg informerade om att 
vårdcentralen har 70 anställda, varav 29 läkare. Man har bland annat ett 
psykosocialt team, där man har tagit bort remisskravet och även erbjuder 
akuttider.  
 
Forskningssamordnare Bo-Christer Bertilson gjorde sedan en genomgång av 
vad det innebär att vara en akademisk vårdcentral: 
 
Akademiska vårdcentraler har startats för att hela vårdkedjan ska 
akademiseras. Att bedriva forskning inom primärvården handlar om att höja 
dess status, att kunna implementera forskning direkt i verksamheten och om 
att bedriva forskning nära patienterna. Primärvården följer patienten under 
hela livet, till skillnad från sjukhusen där man vistas under en kortare tid. En 
akademisk vårdcentral har tre uppgifter: 1) att bedriva forskning tillsammans 
med andra 2) att utbilda studenter och medarbetare och 3) att arbeta med 
implementering och utveckling av vårdverksamhet.  
 
Det finns 8 akademiska vårdcentraler, som tillsammans bildar ett nätverk. 
Varje vårdcentral ansvarar för att ge stöd till ett antal andra vårdenheter. I 
Huddinges fall erbjuder man utbildningar och stöd till 71 vårdenheter, där det 
arbetar cirka 2000 personer. Under 2016/17 är målet att skicka ut månadsblad 
med information till vårdenheterna, erbjuda ett strukturerat välkomnande av 
studenter, ge stöd till handledare en gång/kvartal, driva tolv forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt erbjuda fortbildning.  
 
Att vara en akademisk vårdcentral har gjort det lättare för Huddinge 
vårdcentral att rekrytera ny personal, eftersom det är attraktivt att få möjlighet 
till variation under sin arbetstid. Bo-Christer Bertilson lyfte dock att det 
uppstår en konflikt mellan att sköta det dagliga arbetet och att ha tid för 
forskning. En stor del av hans arbetstid som samordnare går därför ut på att 
söka pengar i olika stiftelser för att kunna ge de anställda som är intresserade 
av att bedriva forskning en möjlighet till det. Själva utnämningen till 
akademisk vårdcentral innebär inte att det medföljer några större ekonomiska 
resurser, och det är ett problem menade Bertilson. Han lyfte även problemet 
att HSF har stora databaser som de akademiska vårdcentralerna tyvärr inte kan 
använda sig av i sin forskning, eftersom de ingår i SLSO.  

RUFS, skärgårdsfrågor och eHälsa 
Samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker. Den 29 maj hölls 
vårens sista samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker. Evert Kroes 
från tillväxt- och regionplaneförvaltningen var inbjuden för att informera om 
RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen. Planen är tänkt att vara en länk 



 12 

  

mellan olika aktörer, inte minst mellan SLL och kommunerna. Man räknar 
med att det år 2050 kommer att bo 3,4 miljoner invånare i 
Stockholmsregionen. I jämförelse med den tidigare regionplanen är RUFS 50 
mer fokuserad på genomförande och målstyrning. De långsiktiga utmaningar 
man ska ta sig an handlar bland annat om att möjliggöra en befolkningstillväxt 
och samtidigt förbättra miljö och hälsa, att vara en liten storstadsregion och 
samtidigt internationellt ledande, att minska klimatpåverkan och att vara en 
fortsatt öppen region. Ett av målen är att vara en jämställd, jämlik och 
inkluderande region. Funktionshindersorganisationerna lyfte frågan om att ett 
funktionshinderperspektiv ofta saknas i övergripande planer, trots att man 
beräknar att 20% av befolkningen har en funktionsnedsättning. Kroes menade 
att man i RUFS 50 pratar om att alla invånare ska få likvärdiga möjligheter att 
utveckla sig, och att det inkluderar att ta hänsyn till olika funktionsvariationer. 
Han uppmanade oss också att skriva remissvar.  
 
Gustav Hemming, miljö- skärgårds- och regionplanelandstingsråd 
informerade om aktuella skärgårdsfrågor. Nord/Sydlinjen kommer bland annat 
att få större båtar under 2017, vilket Hemming menade kommer att öka 
tillgängligheten. Man genomför nu en ny skärgårdstrafikupphandling, satsar 
på fossilfritt bränsle och inför att SL-kortet ska gälla på vissa Waxholmsbåtar. 
Utmaningar för den framtida skärgårdstrafiken är bland annat att skapa nya 
linjer, att standardisera brygglösningar och att försöka hitta samfinansiering 
mellan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer.  
 
Den sista punkten på dagordningen var samverkansarbetet kring digitalisering. 
Tyvärr hade ansvarigt landstingsråd Daniel Forslund fått förhinder till 
samverkansmötet. Funktionshindersorganisationerna framförde att vi är 
positiva till den förkortade samverkansöverenskommelse som gemensamt har 
arbetats fram. Dock menar vi att landstinget behöver avsätta resurser för att 
arbeta med tillgänglighetsfrågorna, och att det behövs en person anställd på 
heltid som har ansvar för detta. Vi överlämnade ett PM med frågor till 
politikerna kring hur den fortsatta samverkan ska ske, utifrån att utvecklingen 
av 1177 Vårdguiden kommer att övergå i Ineras regi från och med årsskiftet 
2018. Vi menade att det är en förutsättning för den fortsatta samverkan att vi 
under hösten gemensamt lägger upp en plan för hur den processen ska se ut 
framåt, i och med denna övergång.   
 
Funktionshindersorganisationerna lyfte även frågan om att det finns brister i 
samordningen för personer med kroniska sjukdomar, när NKS nu har tagits i 
bruk. Det är oklart både för patienterna och vårdgivarna var vissa patienter hör 
hemma. Ska NKS erbjuda vård för multisjuka, eller ska man bara få 
högspecialiserad behandling för vissa av sina sjukdomar på NKS? Maria 
Fälth, ordförande i samverkansrådet, föreslog att höstens första samverkansråd 
ska ha denna fråga som sitt tema, och samverkansrådet enades i det. 
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8. Kultur 

Landstingets nya policy för delaktighet  
Den 23 maj hölls samverkansråd med Kulturförvaltningen. Helena Bergström, 
strateg inom området funktionsnedsättning på SLL Hållbarhet, var inbjuden 
att informera om Stockholms läns landstings nya policy för delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Helena arbetar med att ta fram 
tillämpningsanvisningar till policyn, i form av ett dokument som ska ge 
förvaltningarna mer konkreta verktyg och metoder för att systematiskt arbeta 
för ökad delaktighet. Policyn, som funktionshindersorganisationerna har varit 
med och gett synpunkter på, har fem målområden: 

 Möta människor med respekt 
 Användarvänlig kommunikation 
 Fysisk tillgänglighet 
 Öppenhet och samverkan 
 Att ta tillvara allas arbetsförmåga 

Samverkansrådet samtalade om hur dessa målområden kan tillämpas inom 
kulturförvaltningen. Eva Bergquist underströk att kulturförvaltningen inte 
själva är kulturproducenter, utan att man ger stöd till det fria konstlivet. 
Därmed skiljer man sig från andra delar av landstinget, som själva producerar 
vård eller kollektivtrafik, eller genomför upphandlingar. Idag informerar 
kulturförvaltningen alla som får bidrag om att landstinget har en policy om 
delaktighet. Alla som ansöker om bidrag måste även uppge hur man förhåller 
sig till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Samverkansrådet 
lyfte bland annat frågan om det finns några ekonomiska ramar för 
implementeringen av policyn, eftersom tillgänglighet i form av exempelvis 
teckenspråkstolkar kostar pengar. Helena menade att detta är en utmaning, och 
att policyn för att få genomslag måste tas upp i budgetanvisningarna till 
respektive förvaltning.  
 
Eva Bergquist informerade om aktuella processer på kulturförvaltningen. Man 
har gett stöd till flera projekt med anknytning till funktionsnedsättning, bland 
annat Dövfilmsfestivalen och ett projekt om taktilt fotografi. I sin översyn av 
kulturskolorna i länet har man hittat flera kommuner som är extra bra på att 
erbjuda aktiviteter för unga med funktionsnedsättning, och man funderar över 
hur dessa kommuner kan samarbeta för att eventuellt bli kunskapscentrum 
inom området. 

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 

 
 


