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1. Brev från ordföranden 

Förändringens varma vindar  
För mig är september nystarternas månad. När luften fortfarande är varm 
behövs inga nyårslöften för att börja på ny kula. Det räcker med att ledas av 
frågan: vad vill jag ska hända denna höst? 
 
Här på HSO i Stockholms län avtackade vi innan sommarsemestrarna vår 
kanslichef Helén Johansson, som har valt att gå vidare mot nya utmaningar. 
Vi är därför mitt i en rekrytering av en ny verksamhetschef – vi söker en 
driven person som kan berika oss med visioner och idéer, både inom 
opinionsbildning och verksamhetsutveckling. 
 
Höstens seminarier börjar också direkt. Redan i september ska vi diskutera 
både arbetsmarknadsfrågor, intressepolitik och hur SLL:s nya 
Delaktighetspolicy ska implementeras. Under arbetsmarknadsseminariet 
presenteras en ny informationsbroschyr som vi har tagit fram, då den 
efterfrågats av våra medlemsföreningar. För att ta sig in på arbetsmarknaden 
och behålla ett arbete kan det vara viktigt att känna till vilka rättigheter och 
möjligheter till stöd som finns om du har en funktionsnedsättning. I ”En hjälp 
på vägen till arbete” presenteras myndigheter, företag och andra 
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organisationer som erbjuder olika möjligheter. Vi ger även förslag på vad du 
kan tänka på vid ett möte med en myndighet. 
 
Jag hoppas att vi ses snart och samtalar vidare om hur vi tillsammans kan 
arbeta för att göra Stockholms län till en plats för alla! 
 
Annika Hässler 

2. Kansliet informerar 

Nominera till bemötandepriset 2017 
Nu är det åter dags att nominera till landstingets bemötandepris! Stockholms 
läns landsting delar varje år ut ett pris till verksamheter som lyckats bra med  
tillgänglighet och bra bemötande för personer med funktionsnedsättning. 
Förra året gick priset till SL Ledsagning, en tjänst som underlättar för personer 
med funktionsnedsättning att åka kollektivt. Öppna för nominering är alla 
landstingsdrivna eller privata verksamheter som finansieras av Stockholms 
läns landsting. Nomineringarna vill de ha in senast den 15 oktober 2017.  
http://www.sll.se/om-landstinget/sa-fungerar-landstinget/priser-for-utveckling-och-
forbattringar/bemotandepriset/Nominering-till-Bemotandepriset-2017/ 

Mikrofoner i ÅttiotvåAn 
Nu drar hösten och mötessäsongen igång igen! Vi vill passa på att påminna 
alla som hyr i ÅttiotvåAn om att sätta tillbaka mikrofonerna i laddaren efter 
avslutat möte, så att nästa förening som bokat också kan använda dem! 

Meddela oss om ny ordförande 
Med vårens årsmöten i ryggen vill vi påminna alla om att meddela oss ifall 
föreningen bytt ordförande, så att höstens kallelser går ut till rätt personer! 

Personal: Dilani är tillbaka 
Handläggare Dilani Sätterström Brante är tillbaka från sin föräldraledighet och 
Marian Bergroth, som vikarierat för henne, har avslutat sin anställning. 

3. Trafik 

Utrymningskonceptet för utbyggd tunnelbana 
Resursgruppen för FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana) hade sitt första 
möte för 2017 den andra juni. Vi diskuterade hissar och hur förvaltningens 
förslag till utrymningskoncept ser ut. Utrymning ska i möjligaste mån ske från 
station via de ordinarie utgångarna. Anledningen till det är att alla resenärer är 
vana vid att gå ut den vägen och vet hur man orienterar sig. I undantagsfall 
kan dock utrymning behöva ske från spårtunnel, och då finns det en asfalterad 
gångbana vid sidan av spåret att nyttja. Denna gångbana leder till olika 
tvärtunnlar som i sin tur leder till en servicetunnel som löper parallellt med 
spårtunneln. I servicetunneln är man sedan säker och i den kan även 
räddningstjänsten köra in med sina fordon när det behövs. 
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Frågor som resursgruppen ställde på mötet var bl.a. 
 Fråga om strömförsörjning för att hålla igång rulltrappor och hissar 

under en viss tid för att hinna tömma/utrymma stationen. FUT svarade 
att det finns tillräckligt med strömförsörjning för att säkerställa 
strömförsörjning av hissar och rulltrappor. 

 Påverkas inte hissarna av brand? FUT svarade att de är brandskyddade, 
t.ex. kablage, och ska stå emot brand. 

 Resursgruppen påpekande att glasdörrarna till det säkra området i 
befintlig t-bana är svåra att få upp och vi vill att FUT beaktar detta 
framöver så att även personer i t.ex. rullstol själva kan öppna och ta sig 
ut genom dörrarna. Vid utformning av dörrarna måste även hänsyn tas 
till kraven på elsäkerhet, tillgänglighet, ventilation m.m. Förslag finns 
på att Trafikförvaltningen (TF) och FUT arrangerar ett separat möte 
för detta.  

 Frågan om skyltning; kommer det finnas någon skyltning i 
servicetunneln till närmaste utgång? FUT svarade att det kommer att 
finnas men exakt hur utformning ska se ut är inte klar, men denna 
lösning finns redan i dagens tunnelbana. 

 
FUT kommer att utreda vidare hur utrymning från tåget och ner på gångbanan 
parallellt med spåret ska fungera. FUT tillsammans med TF fortsätter att 
utreda frågan, som ska omfatta alla spårfordon, då problemställningen 
återkommer även för t.ex. pendeltåget. Viktigt att även utformning av 
brandglaspartierna som skapar det säkra utrymmet utformas så att alla 
resenärer kan ta sig dit. Idag finns flertalet exempel på dåliga lösningar, varav 
Bergshamra är ett. 

4. Hälso- och sjukvård 

Seminarium Hemsjukvård 2020 – vad tycker vi? 
Den 24 augusti startade HSO i Stockholms län upp hösten i ÅttiotvåAn med 
terminens första seminarium. Kvällens ämne var kommunalisering av 
hemsjukvården. Stockholms läns landsting och dess kommuner är sist i landet 
att kommunalisera hemsjukvården. Arbetet har påbörjats och planen är att 
hemsjukvården ska övergå från landstinget till kommunerna 2020.  
 
Inledningsvis presenterade Lena Ericson och Karin Aronsson, representanter i 
samverkansrådet med HSF, en kort beskrivning av bakgrunden. Bland annat 
att frågan aktualiserades på samverkansrådet i mars och att HSO, i samband 
med detta, framförde att samverkan bör ske med patient- och 
brukarorganisationer. Det resulterade i en inbjudan till ett möte med den 
politiska ledningsgruppen Vård i samverkan (VIS) den 30 augusti. Efter 
presentationen lämnades ordet över till Judith Berntsson, som arbetar som 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Huddinge kommun och är 
styrelseledamot i Astma- och allergiföreningen i Stockholms län. Judith 
berättade om vad kommunal hemsjukvård är och kan vara, om målgrupper, 
lagstiftning och vilka erfarenheter det finns från överföringen som gjordes 
inom LSS 2015.  
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Efter en bensträckare var det dags för diskussioner utifrån frågeställningarna 
om vad medlemsföreningarna ser för möjligheter, hinder och utmaningar med 
en kommunalisering av hemsjukvården, utifrån HSO:s medlemsgrupper. Det 
framkom många bra synpunkter till mötet med VIS. Nedan är några exempel: 

 En förhoppning om att en kommunalisering av hemsjukvården kan leda 
till förbättrad kontinuitet  

 Ökad samordning för personer med funktionsnedsättning och/eller 
kroniska sjukdomar som har omfattande och komplexa behov 

 Att det behöver finnas tydliga gränsdragningar och ansvarsfördelning 
för att undvika att personer faller mellan stolarna 

 Att den kommunala hälso- och sjukvården ska ha ett fokus på 
hälsofrämjande och funktionsbevarande insatser 

 Att patienten/brukarens delaktighet, respekt och resurser, i enlighet med 
patientlagens bestämmelser, ska främjas 

 Att det behövs planer för kompetens- och kunskapsutveckling, så att 
personalen har de kunskaper som krävs för att kunna bemöta och ge 
insatser 

 Samverkan mellan olika huvudmän bör främjas och det ska vara tydligt 
vem som gör vad och när. 

 Att informationsöverföring mellan landsting och kommuner ska fungera 
 Att det ska finnas en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) för 

att säkerställa kvaliteten inom rehabilitering och hjälpmedel 
 
Avslutningsvis summerade Judith, Lena och Karin kvällen och tackade 
seminariedeltagarna för alla viktiga inspel, synpunkter och kommentarer!  

5. Landstingsstyrelsen 

Höstens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker 
Den 28 augusti träffade funktionshindersorganisationerna landstingsstyrelsens 
politiker. 
 
Suzana Lundholm från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade om 
aktuella tandvårdsfrågor.  Dagens bestämmelser kring tandläkarnas 
specialisttjänstgöring är över 20 år gamla, och Socialstyrelsen har därför gjort 
en utredning. Deras förslag innebär bland annat:  

• Att de befintliga specialiteterna behålls, samt att en ny, nionde specialitet 
inom orofacial medicin (sjukhustandvård) inrättas 

• Ett förtydligande av ansvarsfördelning och bedömning av kompetens 
• Nya regler för specialister som utbildats i länder utanför EU/EES 
• Nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter 

 
De patientgrupper som omfattas av förslaget är bland annat de patienter vars 
medicinska säkerhet äventyras och vars allmäntillstånd avsevärt försämras om 
det odontologiska vårdbehovet inte tillgodoses, patienter med svår akut eller 
kronisk sjukdom, men också patienter med mindre akut eller kronisk sjukdom 
och/eller funktionsnedsättning, om man även har nedsatt autonomi. Också 
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själva ersättningssystemet kring tandvård är under utredning. Som det ser ut 
idag kan det vara avgörande att man träffar rätt läkare, som kan skriva rätt typ 
av intyg, vilket kan leda till ojämlik vård.  
 
Ditte Kahlström Jansson informerade om SL Ledsagning, som har fått 
Stockholms läns landstings bemötandepris för år 2016. Hon bad även om 
hjälp med att sprida kunskapen om att denna tjänst finns inom SL. Ledsagning 
är en service för resenärer som behöver extra hjälp att orientera sig i 
kollektivtrafiken, oavsett vilken funktionsnedsättning man har. Ledsagaren 
möter upp och hjälper resenären att hitta rätt inom kollektivtrafiken. Man blir 
lotsad vid byten mellan exempelvis olika linjer på tunnelbanan, och 
ledsagaren kan även bistå med en portabel ramp, så att resenären kan komma 
ombord på tunnelbanan.  
 
Ledsagningssystemet är fullt utbyggt inom tunnelbanesystemet, i 
pendeltågstrafiken och vid de stora lokalbanorna. Det går även att få 
ledsagning vid tio stora bytespunkter mellan land- och sjötrafik. SL arbetar nu 
på att införa ledsagningen även mellan olika busslinjer och snart kommer man 
också kunna få hjälp med sitt bagage i samband med ledsagning på 
Centralstationen. Ledsagning beställs på telefonnummer 020 120 20 22. Ring 
senast en halvtimme innan du ska resa med tunnelbana eller pendeltåg, och en 
timme innan om resan gäller ledsagning mellan land- och sjötrafik. 
Telefonnumret är bemannat dygnet runt, alla dagar i veckan. De som svarar är 
specialutbildade i tillgänglighet, i samarbete med 
funktionshindersorganisationerna. Du kan även ringa detta telefonnummer om 
du har andra frågor om tillgängligheten i kollektivtrafiken, eller undrar hur 
resegarantin fungerar för personer med funktionsnedsättning. 
Funktionshindersorganisationerna framförde att man är mycket nöjda med SL 
ledsagning, och hur samarbetet med SL har gått till kring införandet av 
tjänster.  
 
Landstingsdirektör Malin Frenning presenterade sig och sitt uppdrag. 
Frenning såg främst tre viktiga områden att arbeta med: organisationens 
kultur, styrning och ledning samt att göra landstinget effektivare.  
 
Avslutningsvis informerade Daniel Forslund och Kim Radway om aktuellt 
arbete avseende samverkan kring digitalisering. Man diskuterade bland annat 
vad som händer med samverkan när 1177 Vårdguiden vid årsskiftet övergår 
till Inera, och då inte längre drivs i landstingets regi. Organisationerna 
kommer under hösten att bjudas in till uppstartsmöten kring 
insiktsutbildningar för 1177 Vårdguidens personal, och man ska också få 
möjligheter att medverka i intervjuer och användartester. Organisationerna 
framförde återigen att det inte räcker med att vi medverkar i utbildningar och 
tester, utan att det behövs minst en heltidsanställd person inom 1177 
Vårdguiden, en utvecklings- eller tillgänglighetsstrateg, som har ansvar för 
tillgänglighetsaspekter och användbarhet i de digitala tjänster som utvecklas. 
Sådana strateger finns anställda på SL och Locum, och dessa personer 
nödvändiga för att tillgänglighetsarbetet ska drivas framåt.  
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6. 1177 Invånartjänster 

Testpersoner sökes!  
Nu söker 1177 Invånartjänster testpersoner till sin webplattform för testningar 
under hösten 2017. Är du intresserad av digitala tjänster och att utveckla 
tjänster som är tillgängliga? Då är det här uppdraget för dig! Ersättning utgår 
enligt samverkansavtalet. 
 
Britt-Marie Olsson på HSO:s kansli är den person som kommer att 
administrera och förmedla kontakter med 1177:s strateger. Anmäl dig till 
Britt-Marie senast 26/9 om du vill bidra med din kunskap som digital testare: 
britt-marie.olsson@hsostockholmlan.se  

7. Seminarier 

Hur ska SLL:s nya delaktighetspolicy implementeras? 

Torsdagen den 28 september kl. 17.30–19.30 
I december 2016 antog Stockholms läns landsting Policy för delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning.  
http://www.hso.se/lan/stockholm/Utbildning/Utbildning/Hur-ska-SLLs-nya-
delaktighetspolicy-implementeras/  

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT 

Måndagen den 20 november, kl. 17.30-19.30 
HSO har bjudit in Joakim Swahn, som jobbar som sakkunnig inom 
tillgänglighetsfrågor på FUT, att berätta mer om förvaltningen.  
http://www.hso.se/lan/stockholm/Utbildning/Utbildning/Forvaltning-for-
utbyggd-tunnelbana-FUT/  

8. I blickfånget 

Tillgänglighetskonferens 19 oktober 2017 i Uppsala  
Uppsala universitet, Uppsala kommun, HSO Uppsala kommun och HSO Uppsala 
län bjuder in er till en nationell tillgänglighetskonferens på temat samverkan och 
tillgänglighet. Läs mer i programmet (pdf). 

Utställningen Kännbart på Scenkonstmuseet 
Den 7 september till 13 oktober kommer den omtalade utställningen Kännbart 
till Scenkonstmuseet i Stockholm. Under tre veckor kan våra besökare ta del 
av en taktil utställning som möjliggör att uppleva konst på ett nytt sätt – utan 
syn och hörsel.  Kännbart bjuder på en annorlunda upplevelse, som för vissa 
människor är självklar. 
 
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och 
beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn 
och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad 
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får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon 
roll? Att känna, dofta och förnimma är ofta outforskade områden.  
Sju samtidskonstnärer har skapat nya verk i nära kontakt med personer med 
dövblindhet och synnedsättning. 
 
http://scenkonstmuseet.se/artikel/kannbart-till-scenkonstmuseet/ 
 

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 

 
 


