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Administrativa avdelningen, kanslienheten 
 

MINNESANTECKNINGAR HSN 2017-0070 

Samverkan mellan funktionshinders- och pensionärs-
organisationerna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Datum Måndag 12 juni 2017 
 
Tid Kl 13:00-15:00 
 
Plats Förvaltningens lokaler, Hantverkargatan 11 B, 

konferensrummet Gesällen 
 
Närvarande HSO: Karin Aronsson, Berit Hagström, Lennart Håwestam   

och Claes Stjernström 
DHR: Yvonne Björkman 
SRF: - 
PRO: Anita Johnsson och Ulla Wihlman 
SPF Seniorerna: Eva Lantz och Monica Ulfhielm 
SKPF: Berit Örnevall 
SPRF: -  
RPG: Elisabet Holgersson  
 
Förvaltningen: 
Helena Bergström, Gunilla De Geer, Annika Jerhamre och 
Joakim Pallin  

1 Presentationsrunda och inledning 
På uppdrag av, och som ersättare för Barbro Naroskyin, öppnade Annika         
Jerhamre mötet och hälsade alla välkomna.  

Mötet fortsatte sedan med en rundabordspresentation av deltagarna. 

2 Minnesanteckningar från sammanträdet 11 maj 
Minnesanteckningarna från föregående tillfälle lades till handlingarna. 

3 Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsätt-
ning 
Helena Bergström, SLL Hållbarhet 

Helena Bergström arbetar som strateg inom området funktionsnedsättning på 
landstingsstyrelsens förvaltning. Helena berättar om och beskriver inledningsvis 
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Denna är antagen 
av landstingsfullmäktige och gäller från och med 1 januari 2017 (den finns att 
tillgå i både tryckt och digital form). Syftet med policyn är att tydliggöra hur 
Stockholms läns landsting ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgäng-
lighet för personer med funktionsnedsättning. 
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Policyn har tagits fram i samarbete med landstingets förvaltningar och bolag 
samt i samverkan med intresseorganisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning. Den nya policyn ersätter en tidigare (Mer än bara 
trösklar) och är gällande för alla verksamheter i hela landstinget (inklusive verk-
samhet som utförs av privata entreprenörer på uppdrag av landstinget) och för 
både medarbetare och invånare. Dokumentet är styrande vid verksamhetsplane-
ring samt vid upphandling, avtal och beslut. 

Den nya policyn innehåller följande fem målområden: 1) möta människor med 
respekt, 2) användarvänlig kommunikation, 3) fysisk tillgänglighet, 4) öppen-
het och samverkan, 5) allas arbetsförmåga tillvaratas. 

Helena berättar om hur man nu arbetar praktiskt för att ta fram tillämpningsan-
visningar som ska vara klara till slutet av året. Tillämpningsanvisningarna följer 
de fem målområdena och kommer ge konkret stöd kring vad som bör göras och 
hur det kan göras, i form av förslag på verktyg och metoder. Varje verksamhet 
kommer sedan behöva sätta upp egna mål och planera egna aktiviteter. Uppfölj-
ning ska sedan göras dels genom egen uppföljning och dels genom årsrapporte-
ring till landstingsstyrelsens förvaltning.  

I arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar har Helena besökt förvalt-
ningar och bolag, där hon har berättat om arbetet och tagit in synpunkter. Hon 
berättar att det finns en skillnad i medvetenhet kring hur långt man kommit i 
detta arbete i de olika förvaltningarna och bolagen. Några gånger har det varit 
lite oklart vem som ska hålla i dessa frågor ute i verksamheterna, men intresset 
för frågorna finns och ökar.  

Helena har nu ett växande nätverk av kontaktpersoner kring dessa frågor och 
berättar att de bokat en första nätverksträff i slutet av juni där ca 25 personer 
från 3 förvaltningar och 8 bolag förväntas närvara. Man ska bland annat disku-
tera implementering.  

Frågor ställs om hur man tänkt kring andra språk, teckenspråk och alla de som 
inte kan läsa och skriva. Helena berättar att just kommunikation är en punkt 
som också ska diskuteras på den planerade nätverksträffen och att synpunkter 
gärna tas emot.  

Helena informerar om vad HSF kan göra (och redan gör) inom policyns fem 
målområden (se bifogad presentation) och svarar sedan på ytterligare frågor och 
synpunkter som lyfts. Bland annat diskuteras: att fysisk tillgänglighet bör vara 
med i patientenkäter, att det är viktigt med ett fysiskt möte för de som inte hör 
bra, att det är lämpligt att börja med chefer för att gå nedåt i organisationerna 
vid tillämpningar samt vikten av att uppmärksamma (ålders)diskriminering vid 
rekrytering. 

Innan tillämpningsanvisningarna fastställs skall de ut på en remissrunda där 
funktionshindersorganisationerna ingår. Pensionärsorganisationerna lyfter öns-
kemål om att också få ingå i remissrundan, vilket Helena tycker är en bra idé 
(Joakim förmedlar kontaktuppgifter till Helena efter mötet).   
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Läs mer om policyn och arbetet med tillämpningsanvisningarna på Helenas pre-
sentation som bifogas anteckningarna. 

Kontakt: helena.bergstrom@sll.se 

Rådet tackar för presentationen. 

4 Budget 2018 
Gunilla De Geer, Verksamhetsstyrning och Stöd 

Gunilla De Geer berättar om Budgetprocessen 2018 och informerar att budgeten 
vid tid för presentationen ännu inte är beslutad (landstingsfullmäktige ska fatta 
beslut nästkommande dagar). Som framgår av de bilder Gunilla presenterar är 
landstingets budget mycket omfattande och budgetprocessen innebär en lång 
cykel av budgetarbete.  

Alliansen har en gemensam budget och Gunilla beskriver stegvis de olika cen-
trala datumen för budgetprocessen under årets gång och var den behandlas. Vad 
gäller sjukvården i landstinget så tar Hälso- och sjukvårdsnämnden 24 oktober 
beslut om slutlig budget 2018 och i december lämnas allt samlat (från landsting-
ets nämnder och styrelser) till landstingsfullmäktige som fastställer slutlig bud-
get, kallad Mål och budget för 2018. 

Gunilla berättar om de ekonomiska förutsättningar landstinget har att beakta i 
sitt budgetarbete. Sammantaget har man ett behov av att begränsa kostnadsut-
vecklingen (som för närvarande ligger på 3,3 % i SLL) för att landstinget ska 
klara av att ha en ekonomi i balans, samtidigt som man befinner sig i en period 
av betydande investeringar.  

För hälso- och sjukvården i budget 2018 så berättar Gunilla om aktuella uppdrag 
och investeringar. I primärvården, som ska vara navet i sjukvården, satsar man 
på ett införande av fast läkarkontakt samt ökad tillgänglighet. Genomförande av 
satsningen på nya närakuter är en viktig del likaså. 

Vidare utgör investeringar kring lokaler en del av budget 2018. Bland annat 
nämns nya investeringsbeslut och ianspråktagande av gjorda investeringar vid 
Danderyds sjukhus och Sollentuna sjukhus samt utredning av inrättande av 
barnsjukvård vid Danderyd. Kunskapscentrum blir också mål för investeringar, 
och satsningar på digitalisering av vården är aktuellt.  

Bland annat vill man underlätta för vårdpersonal att arbeta med digitala verktyg, 
tillgängliggöra en mobilapp med vårdnavigator och väntetidsinformation för 
invånare samt att digitala vårdmöten blir en del av ordinarie vårdutbud. Nytt är 
att man också vill öppna upp för vårdgivare som enbart har digital verksamhet 
(ej fysiska lokaler). 

Satsningar på utbildningar är också aktuellt där man bland annat vill se en utök-
ning av AT/ST-tjänster (+100 utbildningsplatser 2020) samt fler sjuksköterske- 
och barnmorskeplatser. 
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Som avslutning följer frågestund och diskussion. Bland annat diskuteras digital 
läkarvård, oro uttrycks för att detta ska ta medel från övrig verksamhet.  

Läs mer om budgetprocessen, specifika siffror/statistik och de olika satsningarna 
på Gunillas bilder som bifogas anteckningarna. 

Rådet tackar för presentationen 

5       Övriga frågor 
 
* Kommunaliseringen 
Önskemål lyfts om uppdatering/föredrag om kommunaliseringen av hemsjuk-
vård, hur det går med detta. 
 
* Sparbetinget från 2015 
HSO undrar hur sparbetinget från 2015 har påverkat utvecklingen samt vård och 
behandling inom de aktuella vårdvalen? Har en utredning kring kvaliteten ge-
nomförts? Har detta lett till några förändringar i vård efter behov respektive 
jämlik vård?  
 
* Upphandling av Ersta sjukhus 
HSO framförde en oro och fråga kring vad det kommer få för konsekvenser för 
patienterna när Ersta sjukhus ska upphandlas. HSO förordade även att samver-
kan med berörda patient- och brukarföreningar bör ske kontinuerligt under 
denna process, med en tidig start. 
 
 
Annika avslutar mötet, tackar de närvarande för att de deltagit och önskar samt-
liga en glad sommar.  
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Joakim Pallin 
 
 
 
 
 
Nästa möte i rådet är torsdagen den 14 september kl. 13:00-15:00. 

Punkter då: 

* Reviderat Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- 
och sjukvården 

* Annonseras vid senare tillfälle 
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Balanslista: 

* Reviderat Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- 
och sjukvården, föredrag som utgick 11 maj på grund av sjukdom. 

* Temamöte om begrepp och termer (DHR) 

* Kompetensförsörjning: HR/Maria Englund till Samverkansrådet (HSO) 

* Frågan om tekniksvaga patienter (HSO) 

* Patientprocess i SLL, uppdatering, Björn af Ugglas (HSO) 

* Föredrag/diskussion om digital läkarvård (ex. KRY) 

* Tillgänglighetsfrågan, uppdatering. 

* Arbetet med kommunalisering av hemsjukvården - uppdatering 

* Konsekvenser av Sparbetinget från 2015 (HSO) 

* Upphandling av Ersta sjukhus – innebörd och konsekvenser för patienter 
(HSO) 
 

 

 

 


	Samverkan mellan funktionshinders- och pensionärs-organisationerna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

