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Landstingsdirektörens samverkansråd med
organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning
Datum

Fredagen den 15 september 2017

Tid

Kl. 13.00-15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Skärgårdssalen

Närvarande

Malin Frenning, landstingsdirektör
Fredrik Åstedt, landstingsdirektörens stab
Annika Hässler, HSO
Gunder Wåhlberg, DHR
Inge-Britt Lundin, HSO
Sari Nykvist, DHR
Jeanna Bystrand, SRF
Kenneth Matz, HSO
Lars Rekke, HSO
Lena Ringstedt, HSO
Lennart Håwestam, HSO
Margaretha Häll Assarsson, SRF
Olle Johansson, DHR
Per Karlström, SRF

Ej närvarande

Dilani Sätterström Brante, HSO
Lilia Kalmér, HSO

För kännedom

Maria Englund
Annabeth Bergqvist

1

Landstingsdirektören öppnar mötet

Landstingsdirektör Malin Frenning öppnade mötet.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 49 95
E-post: registrator.lsf@sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: se www.sl.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

2 (3)
MÖTESANTECKNINGAR
2017-09-18

2

Landstingets arbete med personal- och
kompetensförsörjning – Maria Englund, personaldirektör

Personaldirektör Maria 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. Båda dokumenten bifogas mötesanteckningarna.
Se även Maria Englunds bifogade presentationsmaterial.
Efter frågor från organisationerna följde en diskussion om bland annat
praktikplatser i landstinget för personer med funktionsnedsättning,
insiktsutbildningar om funktionsnedsättning för chefer, samt
personalsituationen i neurologisjukvården.
3

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL - Annabeth
Bergqvist, programledare

Programledare Annabeth Bergqvist informerade om programmet
Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (FVM SLL). Begreppet
vårdinformationsmiljö omfattar information, arbetssätt samt teknik och
programmets ambition är att klinisk information ska vara enkelt tillgänglig
och delas sömlöst. För patienterna innebär den nya vårdinformationsmiljön
bland annat ökad säkerhet då ingen information faller mellan stolarna när
olika aktörer i vården samarbetar.
Se även Annabeth Bergqvists bifogade presentationsmaterial.
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.
4

Landstingsdirektören informerar om aktuella ärenden och
svarar på organisationernas frågor

Landstingsdirektören beskrev 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.
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Efter en på förhand inkommen fråga informerade landstingsdirektören om
att utbyggnadsarbetet på Danderyds sjukhusområde för närvarande
fortlöper enligt plan.
5

Övriga frågor

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.
6

Mötet avslutas

Landstingsdirektören avslutade mötet och önskade deltagarna en trevlig
helg.

Vid pennan
Fredrik Åstedt

Diarienummer
LS 2017-0075

