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Landstingsstyrelsens förvaltning 
LSF Kansli  
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Mötesanteckningar 6 
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Mötesanteckningar Samverkansråd nr 6 
LS och organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth     Annika Hässler  

 
Datum 2017-08-28 

 
Tid 10.00 – 12.00 

 
Plats Mälarsalen, landstingshuset   
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Pia Helleday (M) 
Ellinor Moberg (C) 
Gunilla Thorsson (L) 
Jens Sjöström (S) 
Lena Falk (MP) 
Lise-Lotte Nordfeldt (SD) 
Erik Thomsen (MP) 
Mats Arkhem (SD) 
Annika Hässler HSO 
Inge-Britt Lundin HSO 
Lennart Håwestam HSO 
Maud Molander HSO 
Kenneth Bäck HSO 
Karin Hjalmarsson SRF 
Margaretha Häll Assarsson SRF 
Sari Nykvist DHR 
Gunder Wåhlberg DHR  
Olle Johansson DHR 
Jeanna Bystrand SRF 
Marion Bergroth HSO 
Dilani Sätterström-Brante HSO 
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1.   Presentationsrunda 
Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 
Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.  
 
3.  Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.  
 
4.  Godkännande av dagordning samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes. En övrig fråga anmäldes -  Samverkan kring digi-
talisering. 
 
5. Information om aktuella tandvårdsfrågor   
Suzana Lundholm från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade om 
aktuella tandvårdsfrågor.  Suzana informerade bland annat om: 
 
 Socialstyrelsens utredning angående bestämmelser för tandläkarnas 

specialiseringstjänstgöring (ST) 
 Dagens bestämmelser är över 20 år gamla 
 2017-06-20 konsekvensutredning. Förslag till föreskrifter och all-

männa råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) 
 

Förslaget innebär bland annat: 
 
 De befintliga specialiteterna behålls, samt att en ny, nionde speciali-

tet inom orofacial medicin (sjukhustandvård) inrättas 
 Förtydligande av ansvarsfördelning och bedömning av kompetens 
 Nya regler för specialister som utbildats i länder utanför EU/EES 
 Nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter 

 
Följande patientgrupper handlar det om: 
 
 Patienter vars medicinska säkerhet äventyras och vars allmäntill-

stånd avsevärt försämras om det odontologiska vårdbehovet inte 
tillgodoses. 

 Patienter med svår akut eller kronisk sjukdom, ofta sammansatta 
sjukdomstillstånd, och/eller med omfattande funktionshinder samt 
patienter med gravt nedsatt autonomi som har ett omfattande ut-
rednings- och behandlingsbehov. 

 Patienter med akut eller kronisk sjukdom och/eller funktionshinder 
och patienter med nedsatt autonomi där utrednings- och rehabilite-
ringsbehov föreligger. 

 Patienter med mindre svår akut eller kronisk sjukdom och/eller 
funktionshinder samt patienter med nedsatt autonomi. 
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Se bifogad presentation.  
 
6. Information om SL Ledsagning 
Ditte Kahlström Jansson informerade om SL Ledsagning. SL Ledsagning 
fick 2016 Stockholms läns landstings bemötandepris. 
 
Ledsagning kan beställas på alla tunnelbanestationer samt pendeltågsstat-
ioner. Alla som vill ha kan få. År 2016 utfördes 724 ledsagningar. Ledsaga-
ren lotsar personen vid byten till eller från bussar eller andra tåg, eller mel-
lan olika linjer på tunnelbanan. Dessutom vid stora bytespunkter inom lo-
kalbanetrafiken, till och från buss på 86 stora bytespunkter samt ledsagning 
land-sjö på 10 stora bytespunkter. 
 
Ledsagning beställs på telefonnummer 020 120 20 22 senast en halvtimme 
innan personen vill resa.  
 
På gång är: 
Ledsagning buss till buss samt bärhjälp med väskor i samband med ledsag-
ning inom centralstationen.  
 
Se bifogad presentation.  
 
7. Malin Frenning presenterar sig och sitt uppdrag 
Landstingsdirektör Malin Frenning presenterade sig och sitt uppdrag. Ma-
lin ser tre viktiga områden att arbeta med 

 Organisationens kultur 
 Styrning och ledning 
 Effektivare landsting 

 
Uppdraget att göra landstinget mer effektivt fortsätter under hösten, och en 
rad förändringar är att vänta. Engagemanget från medarbetare och chefer 
har varit stort. 
 
Några konkreta förändringar som skett är dels att genomförandet av framti-
dens hälso- och sjukvård flyttas från landstingsstyrelsens förvaltning till 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, dels att förvaltning för ny tunnelbana 
läggs som en egen förvaltning under trafiknämnden. Dessutom pågår dis-
kussioner kring ansvarsförhållande Locum och Strategiska fastigheter.  
Stockholms läns biobank föreslås flyttas från landstingsstyrelsens fövatlt-
ning till Karolinska Universitetssjukhuset.  
 
8. Samverkansarbetet kring digitalisering under 2017 
Daniel Forslund och Kim Radway informerade om aktuellt arbete avseende 
samverkan kring digitalisering. 
Frågor som diskuterades var bland annat samverkan när 1177 går över till 
Inera. Dessutom kring information till medarbetare så att de alltid tänker 
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på tillgänglighetsaspekten. Organisationerna framförde åter igen att det be-
hövs en tillgänglighetsstrateg. 
 
9. Information från andra samverkansråd 
Det har ännu inte hunnit vara några möten i samverkansråden men några 
saker som kommer att diskuteras under hösten är förslaget att flytta lands-
tingets helikopter från Mölnvik. Frågan tas upp med Marie Ljungberg 
Schött. 
Färdtjänsten har fungerat relativt bra under några månader men nu i slutet 
av sommaren har det tyvärr blivit betydligt sämre både vad gäller bemö-
tande och tidspassning.  
 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades.  
 
 
Vid pennan: 
 
 
 
Agneta Marmestrand 


