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1. Brev från ordföranden 

Vad som händer i höst 
Hösten är här och det intressepolitiska arbetet är i full gång.  Processen med 
att rekrytera ny verksamhetschef är nu i sitt slutskede. Vi har haft ett 40-tal 
mycket kompetenta sökande och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med en 
ny verksamhetschef. 
 
Vi har redan haft ett antal seminarier, där det välbesökta intressepolitiska 
seminariet väckte stort intresse. Den 26 oktober anordnar vi därför ett 
uppföljande seminarium om intressepolitik – hur kan vi arbeta 
intressepolitiskt och vad blir HSO Stockholms läns uppdrag? Det är viktigt att 
vi blir många som tycker till och har synpunkter på det fortsatta arbetet, 
särskilt inför nästa år, valåret 2018. Det är på uppdrag av våra föreningar som 
vi kan utforma verksamhetsplan och tillsammans påverka i gemensamma 
frågor. Verksamhetsplanen presenteras på Ordförandestämman 27 november. 
 
Vid den Nationella Primärvårdskonferensen i slutet av september fick jag 
möjlighet att presentera HSO Stockholms län, men framför allt berätta om 
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betydelsen av patientmedverkan i alla vårdprocesser, vid utveckling och 
implementering. Detta är ett stort steg mot att tillvarata den kunskap som finns 
inom funktionshinderrörelsen och öka samarbetet med patientföreningar i hela 
landet. Ett viktigt och inspirerande uppdrag.  
 
Vårt deltagande i den nationella HoSIT-konferensen inbjöd också till många 
diskussioner med beslutsfattare på olika nivåer. Innovationslandstingsrådet 
Daniel Forslund deltog och inbjöd till fortsatt samarbete kring digitalisering i 
landstinget. Vi har fört en ojämn kamp tillsammans med DHR och SRF för att 
bli delaktiga i de olika processerna inom E-hälsa, 1177 och journal via nätet 
bland annat. 
 
I övrigt fortsätter vi bland annat arbetet med den bekymmersamma 
färdtjänstsituationen och ska uppvakta trafiklandstingsrådet även i denna 
fråga. På Patientsäkerhetskonferensen 22 samt 23 november deltar HSO med 
en presentation. Alla våra samverkansråd och arbetsgrupper arbetar vidare 
med sina uppdrag.  
 
Detta var lite kort om vad som är på gång hos oss, följ gärna arbetet vidare via 
hemsidan! 
 
Med hopp om fortsatt gott samarbete! 
Annika Hässler, Ordförande, HSO Stockholms län 

2. Kansliet informerar 

Var med och utveckla 1177:s digitala tjänster! 
Är du intresserad av digitala tjänster och att utveckla tjänster som är 
tillgängliga? 1177 Invånartjänster söker nu personer som kan vara med och 
testa och förbättra deras webbplattform. Testerna kommer att pågå under ett år 
från nu, på datum och tider som testarna och 1177 väljer ut tillsammans. 
 
Rekryteringen kommer att ske fortlöpande, men om du är intresserad så hör av 
dig redan nu till Britt-Marie Olsson på HSO:s kansli: britt-
marie.olsson@hsostockholmlan.se Sammanträdesarvode utbetalas enligt 
samverkansavtalet. 

Seminarium: Vad är intressepolitik? 
Den 18 september arrangerade HSO i Stockholms län ett mycket välbesökt 
seminarium om intressepolitik. HSO:s ordförande Annika Hässler inledde 
kvällen med att hälsa alla välkomna och kunde konstatera att det här är en 
fråga som engagerar HSO:s medlemsföreningar. Vidare berättade hon kort om 
funktionshindersrörelsens påverkansarbete gentemot bland annat landstinget 
och nämnde några exempel på resultat av det intressepolitiska arbetet. 
 
Inbjuden till seminariet var Maria Fälth (kd), ordförande i samverkansrådet 
med landstingsstyrelsens politiker och ledamot i SLL:s bidragsgrupp. Maria 
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höll ett anförande där hon presenterade sin syn på det intressepolitiska arbetet, 
till exempel nämnde hon att påverkansarbetet utvecklar landstingets 
verksamheter och ökar tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning och/eller kroniska sjukdomar.  
 
Maria gick därefter över till att berätta om ansökningsprocessen, bidraget och 
bedömningsgrunderna. I år har 64 funktionshinders- och patientföreningar 
ansökt om intressepolitiskt bidrag. Bidrag kan sökas för lönekostnader, lokal- 
och hyreskostnader samt administrationskostnader för intressepolitisk 
verksamhet. Det utgår från sju olika kategorier – utbildning, 
arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, socialpolitik, hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik och kultur. Till sist lyfte Maria upp vikten av att föreningar kan 
och bör samverka och skapa närverk med andra organisationer inom 
funktionshindersrörelsen.  
 
Efter en bensträckare satte sig seminariedeltagarna i olika grupper för att 
diskutera intressepolitik och bidragsprocessen. Runt om i lokalerna hördes 
ivriga diskussioner och när deltagarna återsamlades och summerade kvällen 
kom det fram många bra synpunkter och förslag.  
 
Många deltagare ansåg att ansökningsprocessen var onödigt komplicerad, med 
otydliga instruktioner. Tydligare beskrivningar och manualer med exempel 
efterlystes. Det framkom även att systemet med att ansöka för endast ett år i 
taget är ett hinder för långsiktigt arbete och planering av verksamheten.  
 
Utöver synpunkterna på bidraget var det även många som efterlyste mer 
samverkan föreningarna emellan. Flera föreningar driver liknande frågor och 
har överlappande medlemsgrupper. Här skulle ett utbyte av idéer och exempel 
på verksamheter kunna vara av nytta, och kanske även leda till olika 
samarbeten. 
 
Eftersom intresset för seminariet varit så stort så planerar vi att hålla 
ytterligare ett seminarium om intressepolitik den 26 oktober – se info nedan! 

Seminarium: Hur ska SLL:s nya delaktighetspolicy 
implementeras?  
Den 1 januari 2017 får Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Syftet med policyn är att tydliggöra 
hur landstinget ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Policyn gäller alla verksamheter i 
Stockholms läns landsting och de som arbetar på uppdrag av landstinget. 
Policyns huvudområden är: 

 att möta människor med respekt 
 användarvänlig kommunikation 
 fysisk tillgänglighet 
 öppenhet och samverkan 
 att allas arbetsförmåga tillvaratas. 
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Med anledning av SLL:s nya delaktighetspolicy arrangerade HSO den 28 
september seminariet ”Hur ska SLL:s nya delaktighetspolicy implementeras”. 
HSO:s ordförande Annika Hässler inledde kvällen med att belysa vikten och 
nyttan av att HSO får vara med i processen kring framtagandet av policyn. 
Annika betonade också att policyn på sikt kommer bli ett av de mest 
betydelsefulla styrdokumenten i HSO:s intressepolitiska påverkansarbete.  
 
Ca 15 deltagare fanns på plats för att lyssna till kvällens föreläsare Helena 
Bergström från SLL. Helena arbetar som strateg inom området social 
hållbarhet och är projektanställd för att slutföra det strukturella arbetet med 
delaktighetspolicyn och dess tillämpningsanvisningar. Efter en kort 
introduktion gick Helena stegvis igenom policyns delar och förklarade 
upplägget och viljeinriktningen i dokumentet. Efter pausen gick gruppen 
tillsammans igenom de föreslagna tillämpningsanvisningarna i policyn. En 
mängd intressanta frågor, exempel och synpunkter kom upp och Helena gav 
gott om utrymme för personliga reflektioner. En tydlig sådan reflektion var 
nyttan av att HSO kan belysa hur vekligheten ser ut i SLL:s dagliga 
verksamhet, på sjukhus, vårdcentraler och i övriga verksamhetsytor. En miljö i 
verkligheten som i första hand alltid måste prioritera sin kärnverksamhet 
framför strategiska uppdrag och den utmaning som ligger i att göra även 
funktionsvariation, inkludering och mångfald till en del av kärnverksamheten. 
Efter ingående diskussioner under kvällen lämnade Helena Bergström HSO:s 
lokaler med stor tacksamhet. Föreslaget ska nu justeras och gå på beredning 
innan beslut fattas. HSO kommer att finnas med i processen under det fortsatta 
arbetet. 

HSO:s ordförandestämma 2 oktober 
Den andra oktober hölls höstens första ordförandestämma. HSO:s ordförande 
Annika Hässler tog upp några goda exempel på hur vårt gemensamma arbete 
har bidragit till bättre tillgänglighet, och hon betonade också hur viktigt det är 
att HSO:s representanter är med och representerar hela HSO-familjen i de 
olika råden och grupperna. Efter det följde en diskussion om hur vi kan öka 
det intressepolitiska arbetet och vilka punkter som är viktiga inför valet. 
Många bra frågeställningar kom fram, och styrelsen tar med sig dessa i sitt 
fortsatta arbete. 
 
Nästa punkt på dagordningen var 1177 Invånartjänsters förfrågan om att få 
kontakt med personer som kan vara med och testa och förbättra deras 
webbplattform. Annika uppmanade alla att sprida informationen vidare, så att 
så många grupper som möjligt blir representerade i testgruppen. Mer info 
finns i artikel ovan. 
 
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HSO:s styrelse och HOBS, representerade HSO:s 
arbetsmarknadsgrupp när hon presenterade deras nya informationsbroschyr 
”En hjälp på vägen till arbete”. Broschyren är en översikt över de stöd som 
finns att få för arbetssökande och går att ladda ner här: 
http://www.hso.se/lan/stockholm/Material/Ovriga-HSO-material/  
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Innan mötet avslutades fick stämman även information om arbetet i de olika 
samverkansråden och grupperna. 

3. Trafik 

Station Stockholm City och Odenplan 
Citybanan öppnades för trafik den 10 juli 2017 och binder nu samman 
pendeltågstrafiken med tunnelbanesystemet under Stockholm. Resursgruppen 
för Land och Sjö har varit med tidigare och lämnat synpunkter gällande 
stationer Stockholm City och Odenplan. Nu när Citybanan är igång har 
resursgruppen kunnat lämna ytterligare synpunkter och förslag till förbättring. 
 

 Vid rulltrappor som går till och från tunnelbaneperrongen på Odenplan 
sitter det en skylt som visar att rulltrappan går nedåt, men det stämmer 
inte, rulltrappan går uppåt. Det är en allvarlig brist och kan bli 
förvirrande för bl.a. personer med orienteringssvårigheter.  

 Det är väldigt lågt ljud på stationerna, men Trafikförvaltningen svarar 
att det är svårt att få ett bra ljud där. 

 Det är fel höjd på kortläsarna vid spärrarna på Odenplan. 
Trafikförvaltningen har inte fått vad de har beställt och diskussion 
pågår om en lösning. 

 Skyltar som visar avgångstid, destination och spår önskas. I dagsläget 
visas för få avgångar. Det var tydligt på de gamla stationerna. På den 
nya stationen finns det bara en skylt.  

 På mitten av plattformen finns en liten skärm, det behövs en större 
skärm som rymmer fler avgångar. 

 Personer som har svårt med hörseln eller synen har svårt att uppfatta 
när tåget kommer. Det borde markeras på ett bra sätt så att man står 
rätt. Ytterligare informationssätt behövs. Trafikförvaltningen svarar att 
det finns en ljussignal som tänds vid glasdörrarna två minuter innan 
tåget kommer. 

Undersökning äldres trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm 
Trafikförvaltningen har sedan tidigare kunskap om vad som skapar trygghet 
och otrygghet i kollektivtrafiken utifrån olika kvalitativa studier. Men hittills 
har man inte vetat hur stora de olika problemen är, och vilka orosmoment som 
mest påverkar äldres vilja att resa med kollektivtrafiken. 
 
Trafikförvaltningens kommunikationsavdelning har därför anlitat CMA (ett 
företag som gör undersökningar) för att genomföra en kvantitativ mätning 
bland seniorer (60+ åringar) med avseende på deras trygghet i 
kollektivtrafiken, med fokus på att fånga upp deras upplevelse av oro, rädsla 
och otrygghet. Studiens fokus ligger på att testa några hypoteser om oro/risker 
som målgruppen kan antas uppleva, och eventuella konsekvenser av dessa för 
deras resvanor i kollektivtrafiken. Målgruppen för mätningen är personer 
boende i Stockholms län. 
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Det man har kommit fram i undersökningen är bl.a. 
 Otrygghet på grund av människor som uppför sig störande är den 

faktor som skapar störst grad av otrygghet. 
 Eftersom oron för halka är säsongsbetonad så är det viktigt att SL 

under aktuell säsong kan garantera  säkra perronger och hållplatser. 
 Oro med anledning av stress på grund av mycket folk har stor 

påverkan på beteendet. 
 
Trafikförvaltningens kommunikation ska bidra till att äldre och personer med 
funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i kollektivtrafiken, så att de vill 
och vågar åka med den. Undersökningens resultat kommer att användas till att 
planera kommande kommunikationsinsatser. Den kommer även att spridas 
internt på Trafikförvaltningen för att lyfta fram problemområden som behöver 
åtgärdas. 

Keolis om rampservice 
Med anledning av de resenärsynpunkter som kommer in gällande bussförarens 
bristande åtagande vid ramphantering, så har Keolis nu producerat en 
utbildningsfilm i enbart ramphantering. Filmen kan ses på:  
https://www.youtube.com/watch?v=v9-R8XREf60   

4. Arbetsmarknad 

Seminarium: Stöd till arbete 
Måndagen den 11 september hölls terminens första 
arbetsmarknadsseminarium. Kvällens föreläsare var Helena Haapala från 
Samordningsförbundet i Stockholms stad, förkortat FINSAM.  
Samordningsförbundet är ett finansiellt samordningsförbund inom 
rehabiliteringsområdet. Det bildades 2016 och ägs av Stockholms stad, 
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen. 
 
Samordningsförbundets vision är  att ha en välfungerande samverkansstruktur 
och att insatser inom Samordningsförbundet leder till ökad grad av egen 
försörjning och ett självständigt liv för de enskilda individerna. 
Samordningsförbundet ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till 
att skapa en struktur, så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över 
tid. Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer 
strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och 
skapa fler aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin 
arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning. 
 
På plats under kvällen fanns även Ewa-Maj Rasmusson Säter, från HSO:s 
styrelse och Arbetsmarknadsgrupp, för att presentera HSO:s nya 
informationsmaterial ”En hjälp på vägen till arbete”. Materialet är framtaget 
efter önskemål av HSO:s medlemsföreningar, för att vara en hjälp och en 
översikt av möjligheter till stöd för personer som söker jobb. 
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En mängd intressanta frågor och synpunkter kom upp under kvällen. HSO:s 
arbetsmarknadsgrupp kommer att arbeta vidare med att bland annat försöka 
utveckla ett samarbete med Samordningsförbundet i syfte att belysa behov av 
åtgärder på arbetsmarknaden för HSO:s målgrupper. 

5. Locum 

Samverkansråd och studiebesök på Norrtälje sjukhus 
Den 19 september hölls terminens första samverkansråd med Locum. För 
dagen hölls rådet på Norrtälje sjukhus, där Locums fastighetsförvaltare 
Magnus Alfredsson berättade om sjukhuset och visade delar av sjukhusets 
konst och öppna trädgårdar. Han berättade också att Norrtälje sjukhus har 
nyligen Silvia-certifierade avdelningar och ett helt nytt religionsneutralt 
avskedsrum, vilket är det första i sitt slag i landet. 
 
Samverkansrådet inleddes därefter med att teknikchef Thomas Ahlberg 
informerade kring det senaste på Locum. Bland annat om att rekrytering av 
VD pågår och att en stor omorganisation påbörjas under hösten. Thomas 
tipsade också om att gå in på Locum.se och läsa under fliken ”koll på läget” 
för att få senaste nytt om vad som händer i Locums fastigheter runtom i länet. 
 
Därefter fick samverkansrådets ledamöter testa och ge synpunkter på en ny 
kodtablå, som framöver kommer att finnas i vårdmiljöer som är i behov av 
låsta dörrar. Rådets medlemmar kommer också att ingå i en testgrupp för 
ledstråk och valytor som ska utvärderas under höst och vår. HSO:s önskemål 
var att testerna ska ske under olika årstider, för att på bästa sätt kunna värdera 
stråk som läggs utomhus. 

6. Landstingsstyrelsen 

Kompetensförsörjning, FVM och landstingets förändringsarbete 
Terminens första samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning hölls 
den 15 september. Landstingsdirektör Malin Frenning hälsade välkommen och 
presenterade därefter dagens första gäst, personaldirektör Maria Englund. 
Englund informerade om landstingets arbete för att säkra 
kompetensförsörjningen för främst hälso- och sjukvårdens verksamheter. 
Utgångspunkt för arbetet är den kompetensförsörjningsstrategi som 
landstingsfullmäktige antog i november 2016 och den handlingsplan utifrån 
strategin som landstingsstyrelsen antog i juni 2017. Efter diskussion kring 
Englunds presentation lyfte HSO frågor kring praktikplatser i landstinget för 
personer med funktionsnedsättning, insiktsutbildningar om 
funktionsnedsättning för chefer, samt personalsituationen i 
neurologisjukvården.  
 
Dagens nästa gäst, programledare Annabeth Bergqvist, presenterades därefter. 
Bergqvist informerade om programmet Framtidens vårdinformationsmiljö 
SLL (FVM SLL). Begreppet vårdinformationsmiljö omfattar information, 
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arbetssätt, samt teknik, och programmets ambition är att klinisk information 
ska vara enkelt tillgänglig och ska delas sömlöst. För patienterna innebär den 
nya vårdinformationsmiljön bland annat ökad säkerhet, då ingen information 
faller mellan stolarna när olika aktörer i vården samarbetar. Efter frågor från 
organisationerna följde en diskussion om bland annat vikten av att tidigt i 
programmets arbete beakta behoven hos patienter och medarbetare med 
funktionsnedsättningar.  
 
Slutligen beskrev landstingsdirektören övergripande det förändringsarbete hon 
initierat inom ramen för landstingsstyrelsens uppdrag om ett effektivare 
landsting. Fokus i arbetet ligger på kultur- och värderingsfrågor, styrning, 
ledning och uppföljning, samt på kontinuerligt förbättringsarbete. Efter frågor 
från organisationerna fördes en diskussion om merkostnad och merarbete för 
landstinget när personer med rätt till assistans enligt LSS skrivs in i 
sjukvården. Organisationerna uttryckte vidare önskemål om en permanent 
tillgänglighetsstrateg vid landstingsstyrelsens förvaltning. Man efterlyste även 
landstingsdirektörens medverkan vid andra samverkansråd i landstinget, som 
ett led i att se över och förbättra rådens funktionssätt. 

7. Kultur 

Ungdomsaktiviteter över kommungränserna 
Den 27 september ägde terminens första samverkansråd med 
Kulturförvaltningen rum. Förvaltningschef Eva Bergqvist inledde med att 
välkomna alla till dagens möte, för att därefter lämna ordet till dagens gäst 
Torbjörn Neiman. Neiman är utvecklingschef inom kultur och idrott för 
kommunerna i Stockholms län och driver just nu ett helt nytt pilotprojekt för 
samarbete över kommungränserna. Bakgrunden till projektet är att barn- och 
ungdomars idrottande och kulturaktiviteter, till exempel i Kulturskolan, idag 
oftast knutna till hemkommunen. Om någon utövar sin aktivitet i en annan 
kommun innebär det extra kostnader, för både familjen och kommunen. 
Projektet syftar till att förenkla och bredda utbudet av aktiviteter i länet. 
Kulturskolans aktiviteter med bland annat idrottsanläggningar i Stockholms 
län ska kunna användas på lika villkor av ungdomar från flera närliggande 
kommuner. Därmed blir det billigare och enklare för både familjerna och 
idrottsföreningarna. Tanken är att konceptet ska börja användas på 
idrottsanläggningar över hela länet, först ut är Sollentuna friidrottshall. 
 
I Stockholms län finns ett rikt utbud av musik- och idrottsaktiviteter för barn 
och ungdomar. Men ofta befinner sig det man efterfrågar inte i 
hemkommunen. Idag finns det inga smidiga gemensamma rutiner som 
kommunerna i länet kan använda för att organisera gemensam verksamhet och 
att fördela kostnaderna. Varje kommun gör på sitt sätt och det saknas 
gemensamma debiteringsrutiner. Situationen är tänkt att förbättras avsevärt 
med hjälp av detta treåriga projekt som drivs av Stockholms läns landstings 
kulturförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholms läns 
kommuner tillsammans med Stockholmsidrotten. Den nya modellen ska 
framförallt förenkla för de aktiva, bredda utbudet och göra aktiviteterna mer 
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tillgängliga. Den kommer också att bidra till lägre kostnader, både för 
kommunerna och för ungdomarnas familjer, menar Neiman. Projektet har 
redan väckt stort intresse bland många aktörer. Både statliga Vinnova och 
Allmänna Arvsfonden har gått in med projektbidrag.  Den nya 
samverkansmodellen bygger på några grundidéer: 

 Idrottsaktivitet där det passar och där jag vill. 
 Gå i kulturskola där det passar och där jag vill. 
 Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. 

 
HSO lämnade synpunkter på att de borde ta in personer med 
funktionsnedsättning i större utsträckning för utveckling och utvärdering av 
projektet. Som vanligt vill HSO betona vikten av att tillfråga de personer som 
kommer att nyttja tjänsten framför ”expertkonsulter” och enskilt utvalda 
personer, för att få en så bred bild av funktionsvariation som möjligt.  
 
Samverkansrådet fortsatte därefter med att förvaltningschefen informerade om 
aktuella processer, däribland budget. Mötet avslutades med att olika 
samverkansformer diskuterades. Förvaltningschef Bergqvist ville ha exempel 
på hur samverkan kan bli mer effektiv och rådets medlemmar lämnade 
följande synpunkter. 

 Ge möjlighet att ställa ut konst för funktionsnedsatta konstnärer  
 Tillgänglighetsgranska ombyggnationer till exempel Konserthuset 
 Studiebesök för att kontrollera tillgänglighet vid konstnärliga 

gestaltningar, till exempel på Nya Karolinska 
 Använda samverkansrådet som referensgrupp 
 Använda samverkansrådet som expertis för de konstnärliga utövare 

som vill ha hjälp och stöd i att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet. 

8. Utbildning 

Vad är intressepolitik? Del 2 

Torsdagen den 26 oktober, kl. 17.30-19.30 
Vi vill bjuda in medlemsföreningarna till del 2 av vårt välbesökta seminarium 
om intressepolitik, där vi fortsätter att samtala kring intressepolitik.  
Läs mer och anmäl dig på hemsidan! 

Visioner för primär- och närsjukvården 

Torsdagen den 16 november, kl. 17.30-19.30 
Stora omstruktureringar pågår just nu inom hälso- och sjukvården i 
Stockholms län och fler är att vänta.  
Läs mer och anmäl dig på hemsidan! 

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.  
Läs mer och anmäl dig på hemsidan! 
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