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1. Brev från ordföranden 

Julhälsning från Annika 
Det är inte lätt att sammanfatta året som gått på några rader. Först och främst 
vill jag börja med att tacka alla som på ett inspirerande sätt har bidragit till 
vårt intressepolitiska engagemang! Tillsammans med Er och vår strävsamma 
kanslipersonal har vi, under det gångna året, framgångsrikt kunnat driva och 
få genomslag i många gemensamma frågor. Vi har deltagit i många 
samverkansråd och utvecklingsgrupper, lämnat synpunkter och deltagit i 
många pågående arbeten inom landstinget. Tyvärr har vi dock ännu ej sett att 
landstinget anställer en övergripande tillgänglighetsstrateg. Vi fortsätter att 
jobba för att detta äntligen ska bli verklighet! 
 
På den välbesökta ordförandestämman i november beslutades bland annat att 
arbetsmarknadsgruppen ska fortsätta jobba med arbetsmarknadsfrågor. 
Utbildningsgruppen fick också fortsatt mandat, och verksamhetsplan och 
rambudget fastlades. I samband med ordförandestämman lanserades vår nya 
hemsida, som förhoppningsvis underlättar för Er att följa vårt arbete. 
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Men det finns ett orosmoln som vilar över våra föreningar och det gäller det 
intressepolitiska landstingsbidraget. Det totala bidraget har inte skrivits upp på 
flera år, vilket, i kombination med att allt fler föreningar söker bidrag, gör att 
konkurrensen har ökat. Detta är en olycklig utveckling som drabbar flera av 
våra föreningar, som har fått minskade anslag. Under hösten arrangerade HSO 
två seminarier på temat ”Vad är intressepolitik?”. I samband med dessa har vi 
diskuterat utvecklingsmöjligheter kring det intressepolitiska arbetet. 
Tillsammans ska vi kämpa för en bättre lösning! 
 
#MeToo-skuggan har fallit tungt även över Funktionsrätt Sverige. På 
ordförandestämman beslutades att HSO Stockholms län ska göra ett uttalande 
kring den förtroendekris som drabbat Funktionsrätt Sverige. Det inträffade är 
helt oacceptabelt för en representant, en ordförande, i en organisation som ska 
företräda personer inom funktionshindersrörelsen. Vi vet att våra medlemmar 
är några av de allra mest utsatta grupperna i samhället. Men uppmärksamheten 
kring den tystnadskultur som råder kommer förhoppningsvis i slutändan att 
leda till en förbättring för alla. 
 
Efter årsskiftet hälsar vi HSO:s nya verksamhetschef Sanna välkommen. Det 
är dessutom valår och vi ser fram emot ett nytt, kreativt arbetsår! 
 
Slutligen önskar jag Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 
Annika Hässler 

2. Kansliet informerar 

Öppettider under helgerna 
Mellan den 22 december och 7 januari har vi stängt på kansliet. Vid akuta 
ärenden går det bra att kontakta vår ordförande Annika på 
annika.hassler@hsostockholmlan.se eller vår kanslichef Karin på 
karin.aronsson@hsostockholmlan.se (mejlen kommer att läsas sporadiskt). Vi 
på kansliet önskar er alla en underbar julhelg och ser fram emot ett gott nytt år 
2018! 

Seminarium: Vad är intressepolitik? Del 2 
Den 26 oktober anordnade HSO i Stockholms län ett andra seminarium på 
temat intressepolitik. Efter att HSO:s ordförande Annika Hässler hälsat alla 
deltagare välkomna, gjorde hon en kort sammanfattning av seminariet den 18 
september. Där framkom till exempel att många föreningar upplever att 
Stockholms läns landstings ansökningskriterier behöver förtydligas, att mer 
samverkan behövs mellan föreningar i föreningsgemensamma frågor, samt att 
vi behöver fortsatta diskussionen om intressepolitik inom HSO. 
 
Till seminariet hade HSO bjudit in Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på 
Storstockholms diabetesförening. Kristina har en lång erfarenhet av att ha 
arbetat med intressepolitik, tidigare på bland annat Reumatikerförbundet. 
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Kristina reflekterade över vad intressepolitik är och menade att en av 
funktionshindersrörelsens absolut viktigaste uppgifter är att vara 
kunskapsbärare för att förmedla hur det är att leva med funktionsnedsättning 
och/eller kronisk sjukdom och beskriva vad olika politiska beslut får för 
konsekvenser för medlemmarna. 
 
Ett framgångsrikt påverkansarbete bygger, enligt Kristina, på tre komponenter 
- en aktuell fråga, en målgrupp och en strategi. En aktuell fråga kan till 
exempel identifieras genom att bevaka samhällsdebatten och forskningen, 
eller ha kontakt med föreningens medlemmar. Därefter behöver föreningen ta 
reda på vem eller vilka som är mottagare. Det kan vara politiker och 
tjänstemän eller arbetsmarknadens parter och allmänheten. Strategin handlar 
om hur frågan ska paketeras och kommuniceras för att föreningens budskap 
ska nå fram till målgruppen. Kristina nämnde att det kan handla om allt från 
att skriva en debattartikel, svara på en remiss, eller ta fram en rapport, till att 
uppvakta politiker eller anordna utbildningar. Vidare tipsade Kristina om att 
tänka kreativt kring det intressepolitiska arbetet. Det kan till exempel handla 
om att hitta samverkan med andra aktörer inom civilsamhället, att nätverka, 
debattera eller att gå på andra föreningar/aktörers aktiviteter.  
 
Den sista timmen av seminariet ägnades åt att diskutera intressepolitiska 
frågor som HSO kan driva. Några exempel som framkom var 
patientutbildningar, utbildningar för medlemsföreningar i att ansöka om 
intressepolitiskt bidrag, samt frågor som rör eHälsa och folkhälsa. Seminariet 
avslutades med att Annika tackade för viktiga inspel och beskrev att hon 
upplevde en känsla av att funktionshindersrörelsen fortsätter det 
intressepolitiska arbetet med nya krafter! 

Ordförandestämman 27 november 
Årets sista ordförandestämma hölls den 27 november och inleddes av HSO 
Stockholms läns ordförande Annika Hässler, som hälsade alla välkomna och 
förklarade mötet öppnat. Efter det lämnades ordet över till ordföranden för 
Huvudvärksföreningen Stockholm, Marie Lundberg, som informerade om 
föreningens arbete. Föreningen har nyligen ändrat namn från 
Migränföreningen, för att inkludera flera sorters huvudvärksdiagnoser. Många 
är drabbade, men dålig kunskap inom primärvården har lett till att det ofta tar 
lång tid att få rätt diagnos. För att förändra detta har föreningen bland annat 
tagit fram ett koncept för Huvudvärksskola, för att sprida kunskapen.  
 
Efter medlemsinformationen var det dags att diskutera ekonomi. Den första 
punkten var medlemsavgiften för 2018, där det efter omröstning beslutades att 
för första gången på flera år göra en avgiftshöjning. Den andra 
ekonomipunkten var att fastställa rambudgeten för nästa år, vilket också 
gjordes. Därefter följde en diskussion om Verksamhetsplanen, som hade fått 
ett ansiktslyft, för att bli mindre generell och lättare att följa upp. Det nya 
upplägget fick positiv respons från deltagarna, som även godkände 
verksamhetsplanens innehåll, med ett par tillägg. 
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Sedan var det dags för Annika att ta tillbaka mikrofonen och informera 
stämman om den nya verksamhetschefen, Sanna Frost, som tillträder i januari. 
Tyvärr hade Sanna inte möjlighet att närvara, men vi kommer att få se mer av 
henne under nästa år! Annika bjöd sedan upp Berit Hagström, Hörselskadades 
distrikt, och Gunilla Finnström, Afasiföreningen, som var på plats för att 
tillsammans med Annika informera om arbetet inom HSO:s utbildningsgrupp, 
som de alla sitter med i. Stämman fick också en rapport från HSO:s 
arbetsmarknadsgrupp från dess samordnade Lennart Håwestam. 
 
Den sista punkten på dagordningen tillkom efter att handlingarna redan hunnit 
gå ut, och handlade om hur HSO Stockholms län förhåller sig till situationen 
som uppkommit på Funktionsrätt Sverige, i samband med #metoo. HSO 
Stockholms län har inte rätt att vara med och besluta om hur Funktionsrätt 
Sverige ska agera, det blir upp till deras medlemsföreningar. Däremot har 
HSO på länsnivå yttranderätt, och stämman beslutade att vi ska skicka in en 
skrivelse till Funktionsrätt om att Lars Ohly bör avgå. 
 
Funktionsrätt Sveriges pressmeddelanden: #metoo och ordförandefrågan. 
Mer om #metoo på Wikipedia. 

Snart dags att nominera och motionera inför årsmötet! 
Nu är det snart dags att skicka in motioner och nomineringar till styrelsen 
inför årsmötet 2018. Utskick med mer information och datum kommer senare, 
men påbörja gärna processen redan nu! 

3. Trafik 

Projekt Getingmidjan 
Järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra kallas för 
Getingmidjan. Den utgörs av två spår och är idag en av de mest trafikerade 
järnvägssträckorna i Sverige. Då järnvägsanläggningen på sträckan till stora 
delar byggdes på 1950-talet behöver sträckan upprustas.  
 
Trafikverket började med förberedande arbeten 2015 och de pågår fortfarande. 
De stora arbetena startas under 2017 och kommer att pågå till 2021. De 
förberedande arbetena består bl.a. av spårarbeten, kabeldragningar, ändringar i 
signalsystemet, förstärkning av broarnas grundläggning, byte av brobanor, 
samt reparation av betongkonstruktioner i tunnlarna. 
 
Arbetet med Getingmidjan kommer att påverka tågtrafik, framkomlighet och 
andra projekt och verksamheter. Under åtta veckor somrarna 2018, 2019 och 
2020 planerar Trafikverket att stänga av Getingmidjan helt, samt under en del 
andra tillfällen: 

 totalavstägningar: åtta veckor under somrarna, 
 enkelspårdrift: fyra veckor vid åttaveckorsavstägningarna, 
 totalavstägning: påskhelger, 
 totalavstägning: hösthelger. 
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Vidare konsekvenser för resenärer är att 

 tåg norrifrån vänder vid Stockholms central, 
 tåg söderifrån vänder vid Stockholm södra eller Flemingsbergs station, 
 fjärr- och regionaltågresenärer måste byta färdmedel. 

 
För att underlätta för resenärerna under åttaveckorsavstägningarna kommer 
man att vidta följande åtgärder: 

 hänvisa resenärerna till pendeltågen, 
 kontinuerlig dialog med tågoperatörerna och berörda parter om t.ex. 

ledsagning, biljettutformning, lättförståeliga budskap och hissar, 
 tillfällig skyltning för Centralstationen och Stockholm City, 

Stockholms södra och Flemingsberg, 
 bemanning på stationerna, 
 informationsmaterial. 

 
Mer information om Getingmidjan kan man hitta på Trafikverkets hemsida. 

Kvartalstilldelning av färdtjänstresor 
Eftersom kvartalstilldelningen i färdtjänsten inte har fungerat bra för en del av 
våra medlemmar har resursgruppen diskuterat vilka parametrar som gäller. 
Problemet har varit att trots att ansökan om t.ex. extra resor gällande 
förtroendeuppdrag ser likadan ut, så kan det variera när man får den extra 
tilldelningen. Här nedan kommer förklaringen på hur kvartalstilldelningen ska 
fungera. 
 
Resenär A: utan extra tilldelning 
Resenär B: med extra tilldelning 

Den 30 september har resenär A 2 resor kvar på resesaldot och resenär B har 
100 resor på resesaldot. Den 1 oktober får båda 18 resor i grundtilldelning 

Saldo A: 2 + 18 = 20 
Saldo B: 100 + 18 = 118 

Kvartalsresorna tilldelas då resesaldot understiger 12 resor för resenärer utan 
extra tilldelning av resor. 

När A har gjort 9 resor (20-9=11) faller kvartalstilldelningen ut. 

För att säkra upp att även resenärer med extra tilldelning av resor ska få sina 
kvartalsresor och systemet inte har kapacitet att skilja på om resenären har 
gjort privata- eller till exempel arbetsresor så går det till så här: 

Systemet räknar av från de 18 resorna som tilldelades den 1 oktober de resor 
som beställs och när hon eller han har gjort 7 resor (18-7=11) så faller 
kvartalstilldelningen ut. 

Det kan hända att parametrarna ser lite olika ut men i huvudsak fungerar det 
som ovan. Ibland kan kvartalstilldelningarna falla ut tidigare. Resenärer med 
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extra tilldelningar får alltså alltid ut kvartalstilldelningarna så länge hon eller 
han gjort minst 7 resor under kvartalet. Resenären utan extra tilldelningar får 
endast ut kvartalstilldelningarna om deras resesaldo understiger 12 resor 
någon gång under kvartalet. 

Gör resenären (A) få resor under ett kvartal och aldrig understiger 12 resor så 
”förverkas” rätten till kvartalstilldelningen för det kvartalet. Har hon eller han 
däremot fått ut en kvartalstilldelning så går resorna att använda kommande 
kvartal så länge det är under samma kalenderår.  

Vilken försäkring gäller om något inträffar under färdtjänstresan? 
Resursgruppen för färdtjänst har framfört önskan om en generell information 
om vilken försäkring som gäller och hur går man tillväga om en olycka skulle 
vara framme när man reser med färdtjänsten.  
 
Det finns en Bilförsäkring som täcker förare och passagerare. Taxibolagen har 
därtill en övergripande ansvarsförsäkring i händelse av tvist. Fordon försäkras 
i enlighet med Trafikskadelagen (1975:1419) där det från ett fordons 
trafikförsäkring kan utgå trafikskadeersättning med anledning av en och 
samma händelse med högst 300 miljoner kronor, ränta och ersättning för 
rättegångskostnader oräknade. Vid tvist finns en Trafikskadenämnd där 
ärenden kan prövas. Frågan om resgods är mer komplicerad. För medfört gods 
så gäller i viss mån bedömning per fall från försäkringsbolag. Gods värde 
regleras av vägtransportlagen där främst vikt på gods är bedömningsgrunden. 
Inom färdtjänst gäller definitionen handbagage alltså gods av mindre värde. 
Här framkommer därför vikten av att man som medborgare har en 
hemförsäkring för skydd av egna värden. Exempelvis finns även försäkring 
via Hjälpmedelscentralen för elrullstolar. Vid skada kontaktas primärt 
kundservice som hänvisar till rätt kontakt på taxi som på avtalets uppdrag ska 
vara resenär behjälplig in till försäkringsbolag.  

4. Hälso- och sjukvård 

Seminarium: visioner för primär- och närsjukvården? 
Den 16 november arrangerade HSO i Stockholms län ett seminarium om 
visioner för primär- och närsjukvården. HSO:s ordförande Annika Hässler 
välkomnade deltagarna och inledde med att prata om att primärvården är en av 
de viktigaste frågorna för HSO och dess medlemsföreningar. I takt med att allt 
mer av hälso- och sjukvården flyttar från akutsjukhusen till öppen- och 
primärvården är det viktigt att det skapas förutsättningar för att möta våra 
gruppers behov. Annika lämnade därefter över ordet till Lena Ringstedt, en av 
HSO:s representanter i samverkansrådet med HSF. Lena läste upp några 
rubriker från Dagens Medicin under de senaste 7-8 åren och framförde att det 
är dags att vi i funktionshindersrörelsen sätter ner foten och att berättar hur vi 
vill ha det. 
 
Till seminariet hade HSO bjudit in tre visionärer som fick presentera sina 
idéer för hur primär- och närsjukvården kan organiseras i framtiden. Först ut 
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var Angelica Gustafsson, projektledare från landstinget i Sörmland. Angelica 
berättade om Samordnat medicinskt omhändertagande för personer med 
komplexa funktionsnedsättningar, SMO. Det började som ett projekt, men är 
sedan två år tillbaka ett permanent tilläggsuppdrag på fem vårdcentraler i 
Sörmland. Bakgrunden till projektet var att vuxna med omfattande 
flerfunktionsnedsättningar ofta föll mellan stolarna när de gick från att tillhöra 
barnsjukvården till vuxensjukvården. Tiderna för patienterna är längre, så att 
det finns tid att fånga upp flera åkommor, samt att det finns tid för 
kommunikation utifrån patientens förutsättningar. I projektet finns det 
vårdlotsar och kontaktsjuksköterskor som även samordnar och koordinerar 
teamträffar mellan professioner från olika vårdgivare och huvudmän. 
 
Gunnar Akner, professor i geriatrik vid Linnéuniversitetet, var nästa talare på 
tur. Gunnar presenterade sin modell för hur primärvården i framtiden. Han har 
valt att kalla den Hälsovårdsorganisation, HVO. Den ska utgöra basen i hälso- 
och sjukvården och är en självstyrande organisation. På HVO-mottagningarna 
har den patientansvarige läkaren ett tydligt ansvar. Det ska finnas tillgång till 
slutenvård på HVO, så att läkaren ska kunna följa patienten och dess mående. 
Fördelen med modellen, menade Akner, är att organisationsstrukturen är 
enkel. Den skapar inte administrativt merarbete för personalen, så att de kan 
ägna sig åt kärnverksamheten, det vill säga att ge vård och behandling till 
patienterna. 
 
Sist ut var Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvården på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Anna berättade 
inledningsvis att hon arbetade tillsammans med Göran Stiernstedt i 
utredningen Effektiv vård. Framtidens primärvård ska vara organiserad nära 
medborgarna och ge dem vård på ett enkelt och krångelfritt sätt. I enlighet 
med ett av förslagen i utredningen, framförde Ingmanson att det behövs en 
riktad primärvård, som i högre utsträckning kan ge vård och behandling till 
personer med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning, samt äldre. 
En riktad primärvård med tilläggsuppdrag och som utgår från patientens 
perspektiv. 
 
Efter pausen diskuterade och resonerade deltagarna och visionärerna 
tillsammans kring framtidens modell för primär- och närsjukvården. Bland 
annat att det behöver finnas ett större fokus på förebyggande folkhälsoarbete i 
primärvården. Att vården behöver organiseras utifrån patientens behov för att 
skapa trygghet och tillit. Primär- och närsjukvården behöver både vara 
specialister och generalister för att fånga upp patienternas mående och behov. 
Vård, forskning och utbildning i primär- och närsjukvården ska gå hand i 
hand. Att primärvården behöver ha ett större fokus på ett samlat 
omhändertagande för personer med kroniska sjukdomar och/eller 
funktionsnedsättning och tillgodose patienternas behov.  
 
När HSO:s ordförande Annika Hässler avrundade kvällen, kunde hon 
konstatera att frågan är långt ifrån färdigdiskuterad och att HSO tillsammans 
med medlemsföreningarna behöver fortsätta samtalen.  
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Har din förening erfarenheter och synpunkter att bidra med? 
På Södersjukhusets, SÖS, akutmottagning pågår just projektet Nya akuten. 
Under det första halvåret av 2018 kommer fokus att ligga vid flödet kring 
akutröntgen och delprojektet leds av Jenny Liu, överläkare på akuten. Via en 
medlemsförening som sitter med i programkontoret på SÖS patient- och 
närståenderåd har det kommit till HSO:s kännedom att projektet vill ha 
synpunkter från patienter. Cecilia Bergh, som är Röda Korset-värd på SÖS, 
har utsetts till patientrepresentant i arbetsgruppen för akutröntgenflödet. 
Cecilia välkomnar inspel från patientorganisationer och HSO vill uppmana 
intresserade medlemsföreningar att kontakta Cecilia och lämna synpunkter. Ni 
når Cecilia på cecilia.bergh@telia.com.  

5. 1177 Invånartjänster 

Testpersoner 1177 
Tack till er som anmält er som testpersoner för 1177 Invånartjänsters digitala 
plattform och webb-tidbok. Rekryteringsprocessen är nu avslutad och HSO 
har förmedlat kontaktuppgifter till samtliga som anmält sig. Ni bör samtliga 
ha mottagit ett mail med information från Kristina Stener för 1177 
Vårdguiden, invånartjänster. Då testerna sker i flera steg och parallella 
processer kommer kontakter att ske löpande, dels under kommande veckor, 
dels efter årsskiftet. Testerna har precis kommit igång och först ut är 
Ungdomsmottagningen på nätet, UMO. 

Insiktsutbildning 1177 Invånartjänster 
Den 8 november var HSO tillsammans med SRF och DHR inbjudna till 1177 
Invånartjänster för att delta som informatörer/utbildare på en intern 
Insiktsutbildning. Målgruppen för dagen var 1177:s personal i ledande 
befattningar som efter utbildningen ska presentera en handlingsplan för 2018. 
I handlingsplanen ska det framgå hur 1177 kan förbättra och utveckla digitala 
tjänster som ska kunna användas av så många som möjligt i samhället. 
Utbildningen hade fokus dolda funktionsnedsättningar samt digitala 
möjligheter och utmaningar. På plats från kansliet fanns Britt-Marie Olsson, 
ansvarig för HSO:s insiktsutbildningar samt Dilani Sätterström Brante, 
handläggare för tillgänglighet.  
 
Intresset för att vara informatör/utbildare för HSO har varit stort och 
representation från HSO:s medlemsföreningar kommer att variera under 
kommande Insiktsutbildningar. Under fyra 30-minuterspass informerade 
representanter från Stockholms Stamningsförening, Epilepsiföreningen och 
Afasiföreningen om sina funktionsnedsättningar. Fokus låg vid vilka 
utmaningar och ibland hinder det kan innebära att vara funktionsnedsatt och 
på vilket sätt digitala möjligheter kan förenkla och underlätta i vardagen. 
Utbildningstillfället var mycket uppskattat och vid återsamling gavs tillfälle 
för deltagarna att reflektera kring föreläsningarna. Gruppen var mycket 
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samstämmig i att 1177 måste bli bättre på funktionsnedsättningar, både vad 
gäller tjänsteutbudet men också som arbetsgivare. 
 
Ett uppföljande utbildningstillfälle kommer att hållas den 6 december och 
1177:s strategiska enheter ska då ha tagit fram handlingsplaner för att göra 
digitala tjänster mer tillgängliga och användbara. 
 
HSO vill rikta ett stort tack till de utbildare/informatörer som deltog, ert 
engagemang och er kunskap gjorde Insiktsutbildningen möjlig! 

6. Landstingsstyrelsen 

Landstingets nya it-direktör och innovationsarbete 
Terminens andra samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning hölls 
den 21 november. Till mötet var Landstingets nytillträdde IT-direktör Stefan 
Schildt inbjuden. Schildt främsta uppdrag är:  

• att skapa en tydlig styrning för IT inom landstinget,  
• att fortsätta ett aktivt arbete med informationssäkerhet,  
• att förbereda genomförandet av EU:s nya dataskyddsförordning, samt  
• att fokusera på genomförandet av programmet Framtidens 

vårdinformationsmiljö, FVM.  
 

På en förfrågan från Schildt om organisationernas medskick till honom som 
ny IT-direktör följde en diskussion om bland annat vikten av att beakta 
behoven hos patienter och medarbetare med funktionsnedsättningar i 
utvecklingen av nya digitala tjänster. Det betonades även att alla människor 
inte har eller kommer att ha möjlighet att använda digitala hjälpmedel. 
 
Dagens nästa gäst, Annette Alkebo vid SLL Innovation, informerade om 
landstingets innovationsarbete. Alkebo ersatte innovationschefen Jakob 
Hellman. Efter på förhand inkomna frågor från organisationerna följde en 
diskussion om följande ämnen:  

• att personer med diagnos som inte utses av organisationer, s.k. 
spetspatienter, inte kan företräda några andra än sig själva i dialog med 
landstinget.  

• förfrågan kring vad som hände med den teknikdag som planerades till 
internationella funktionshindersdagen den 3 december 2015.  

• efter önskemål från organisationerna om tillgänglighetsstrateger inom 
varje förvaltning informerade landstingsdirektören om att 
trafikförvaltningen och Locum AB har sådana strateger. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen håller på att rekrytera en handläggare som bl.a. 
kommer att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Frågan om fortsatt 
finansiering av en tillgänglighetsstrateg vid landstingsstyrelsens 
förvaltning är ännu inte avgjord. Dessutom finns kontaktpersoner på 
samtliga förvaltningar och bolag.  

• Organisationerna uttryckte önskemål om fler praktikplatser i landstinget 
för personer med funktionsnedsättning. Landstingsdirektören 
informerade om att landstinget under 2014– 2017 drev projektet ”Att 
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undanröja hinder” som möjliggjorde sådana praktikplatser. Budget för 
projektet var fem miljoner kronor 2014 och tre miljoner kronor per år 
2015–2017. Ca 15–20 personer per år har haft praktikplats inom 
landstinget genom projektet. De förvaltningar som erbjudit 
praktikplatser är: Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, 
SLSO, Locum, trafikförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning och 
S:t Eriks ögonsjukhus. Det finns inga medel avsatta för denna satsning i 
budgeten 2018. Det är inte önskvärt om anställning av personer med 
t.ex. funktionsnedsättning ska vara helt beroende av särskilda 
budgetmedel. Det måste kunna ske inom den ordinarie bedömning av 
kompetensbehov som respektive verksamhet identifierar. För att öka 
medvetenhet och kunskap håller landstinget på att ta fram en 
webbaserad utbildning om kompetensbaserad rekrytering.  

 
Slutligen beskrev landstingsdirektören övergripande genomförandet av 
framtidens hälso- och sjukvård, samt det förändringsarbete hon initierat inom 
ramen för landstingsstyrelsens uppdrag om ett effektivare landsting. Ett led i 
uppdraget är bland annat att minska antalet styrande dokument i landstinget 
för att effektivisera styrning och uppföljning. 

Information från Patientnämnden och innovationslandstingrådet 
Terminens fjärde samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker 
hölls 27 november. Inbjudna till samverkansrådet var bl.a. Steinunn 
Ásgeirsdóttir och Lillemor Humlekil som informerade om 
patientnämndens verksamhet.  
 
Till patientnämnden kan man vända sig med frågor rörande 

• landstingets hälso- och sjukvård 
• kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden med mera 
• privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun  
• folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar 
• privata tandhygienister och tandvård utförd hos 

Distriktstandvården och Aqua Dental.  
 
Förvaltningen kan  

• stödja och hjälpa patienter och anhöriga 
• bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet  
• ge information 
• främja kontakter mellan patienter och personal 
• hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 
• rapportera iakttagelser och avvikelser till vården 
• förordna stödpersoner till tvångsvårdade och isolerade. 

 
Steinunn och Lillemor informerade även om att nämnden har ett nytt system 
för digital kommunikation. Man kan maila, chatta m.m. och naturligtvis även 
ringa. 1177 är kopplat till ärendehanteringssystemet och detta är Stockholm 
först i Sverige med.  
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Caroline Ottosson var inbjuden för en diskussion om färdtjänsten, men hade 
inte möjlighet att komma. Deltagarna enades om att bjuda in Caroline till ett 
nytt möte under december månad.  
 
Vidare informerade innovationslandstingråd Daniel Forslund om pågående 
arbete, bland annat digitala vårdbesök från 2018. Frågan om säker inloggning 
togs upp och det finns redan idag säkra tjänster. Organisationerna framförde 
att de är bekymrade över att förvaltningen inte kontaktar de stora antal 
personer som är intresserade av att testa 1177 m.m. I och med att personernas 
kunskap inte tas till vara är risken stor att de tappar motivationen för att delta i 
ytterligare tester. Daniel kommer att kontakta förvaltningen och meddelar 
därefter organisationerna.  
 
Ämnen för nästa år diskuterades. I februari är ett studiebesök hos 
tunnelbanans ledningscentral inplanerat. Förslag på punkter är också 
landstinget som arbetsgivare, FoUU, kvalitet i primärvården och föreläsning 
av Gunnar Akner, geriatriker.  
 
Frågor som lyftes av organisationerna var; 

• Sen s.k. kronikersatsning som landstinget haft och vad som hänt med 
den. Detta får bli en punkt vid ett kommande sammanträde. 

• Praktikplats för personer med funktionsnedsättning 
 
De budgetmedel som tidigare fanns för att kunna ha praktikplatser för 
personer med funktionsnedsättning inte är budgeterade för 2018. 
Organisationerna önskar att Maria Englund bjuds in till ett kommande 
sammanträde för information och diskussion om pågående och kommande 
arbete.  

7. Kultur 

Aktuellt hos kulturförvaltningen: Konstenheten och #meToo 
Årets sista samverkansråd med Kulturförvaltningen ägde rum torsdagen den 7 
december. Till rådet hälsades gruppens nya samordnare Kristina Törnblom 
från HSO särskilt välkommen. Rådets inbjudna gäst för dagen var Elisabeth 
Wengström, som är chef på Konstenheten för Kulturförvaltningen inom SLL. 
Elisabeth informerade om hur enheten arbetar med såväl ny som befintlig 
konst i SLL:s lokaler. Hon berättade även om hur konstprojekt utlyses genom 
annonsering och den s.k. Konstnärsdatabasen. För granskning av konstverken 
tillämpar Konstenheten enskilda patientföreträdare samt konstkonsulter. 
 
HSO lyfte frågan om utlysningarna kan breddas i fler kanaler för att nå fler 
konstnärer, att de styrande dokumenten för enheten behöver ha ett tydligare 
tillgänglighetsperspektiv, att Kulturförvaltningen behöver föra en tätare dialog 
med samverkansrådet för Locum vad gäller hur konsten kommer in i SLL:s 
lokaler samt rekommenderade att även samverkansrådet får möjlighet att 
granska konstnärliga gestaltningar för ett bredare 
funktionsnedsättningsperspektiv. 
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Förvaltningschef Eva Bergqvist om aktuella processer på förvaltningen, bl.a. 
en utökad satsning på Nacka sjukhus med fokus konst som rehabilitering. 
Vidare gavs information gällande #metoo och den s.k. ”Kulturprofilen” som 
omnämnts i media vars verksamhet tidigare beviljats medel från 
Kulturförvaltningen. För 2017 har inget stöd beviljats och ansökan för 2018 
kommer av förklarliga skäl att föreslås avslag.  
 
I sin strävan för kultur med mångfald kommer Kulturförvaltningen att länka 
till funktionshindersorganisationernas hemsidor inför kommande ansökningar 
till projektstöd. Tanken är att de sökande som önskar utforma sin verksamhet 
för att inkludera så många som möjligt ska kunna ta kontakt med respektive 
kansli för att få information och att kunna ställa frågor. 
 
 

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 

 
 


