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Förord
HSO Stockholms län omfattar 44 länsföreningar. Det finns ett stort behov av en enande kraft. Den
mångfald som finns i våra föreningar ger ett brett underlag för vårt intressepolitiska uppdrag och
bildande av nätverk. Vi arbetar för att finna former för att påverka och medverka i landstinget på
alla områden som berör våra föreningar. I varje beslut måste det finnas ett perspektiv utifrån våra
behov. Det förutsätter kunskap och samarbete.
Föreningen är både ekonomiskt och organisatoriskt stabil. Detta blev tydligt under 2017 års andra
halva då föreningen behövde rekrytera verksamhetschef. Styrelsens presidium tillsammans med
tillförordnad kanslichef drev tillsammans med personalen vidare arbetet på ett effektivt vis.
Vi arbetar inom många områden, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och färdtjänst,
digitalisering, kultur, arbetsmarknad inom landstinget och utbildning.
Under 2017 har vi framgångsrikt flyttat fram våra positioner. Det betyder att vi samarbetar med och
medverkar vid landstingets utveckling och projekt.
Vår målsättning är att skapa ett samhälle för alla.
TACK till alla som bidrar med kunskap, idéer och arbetar så att vi kan fortsätta detta viktiga
uppdrag!

Annika Hässler

Ordförande, HSO Stockholms län

Annika Hässler i påverkanstagen,
med Daniel Forslund ovan och Bengt
Westerberg till höger.
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Goda exempel 2017
Samverkansrådet med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har under 2017 blivit
bättre på att ta till vara samverkansrådet
synpunkter. Det har till exempel resulterat i
workshops och patientrepresentanter i olika
arbetsgrupper.

HSO:s ordförande Annika
Hässlers medverkan inför
och under den nationella
primärvårdskonferensen.

Möjlighet att påverka
upphandlingsprocessen
för färdtjänsttaxi.

Deltagit i processgrupper
som bland annat utmynnat i
fortbildning och verksamhetsstöd i
primärvården

Under året har patientrepresentanter från
HSO efterfrågats till olika arbetsgrupper.
Till exempel projektet Partnerskap med
patienter och referensgrupp för översyn av
de nya avtalen med akutsjukhusen

En skrivelse till eHälsalyftet
har resulterat i en förbättrad
dialog och samverkan.

Akademiskt specialistcentrum
startade under 2017 ett brukarråd, där
Annika Hässler och Lars Rekke från
HSO sitter med som övergripande
patientrepresentanter

Visste du att!?
HSO Stockholms län anordnar regelbundet
kostnadsfria möten och seminarier för
medlemsföreningarna. Under 2017 höll vi till
exempel ett par väldigt populära seminarier om
intressepolitiskt arbete.
Våra medlemsföreningar kan hyra
samlingslokalerna ÅttiotvåAn för egna möten,
till reducerad kostnad.

Läs mer på hemsidan:
www.hsostockholmlan.se
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Vad är och gör HSO i Stockholms län?
HSO i Stockholms län (HSO) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan
för länstäckande funktionshindersorganisationer. I dag består HSO i Stockholms län av 44
medlemsorganisationer. Tillsammans har medlemsorganisationerna ca 70 000 medlemmar.
HSO i Stockholms läns syfte med all sin verksamhet är att samordna medlemsorganisationernas
insatser för att deras intressen i gemensamma och övergripande frågor ska tas till vara i samhället.
Detta görs genom att medlemsorganisationernas intressen i gemensamma och övergripande frågor
tas tillvara i länet. HSO i Stockholms län underlättar och stödjer medlemsorganisationernas arbete
genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.
Tillsammans når vi målet - ett samhälle för alla!

HSO:s representation i samverkansråd och grupper
HSO Stockholms län har representanter i
ett flertal råd och grupper, där vi arbetar
för att tillgänglighetstänk ska genomsyra
landstingets arbete. Vi representeras framför
allt i de samverkansråd vi har med de många
olika förvaltningarna inom Stockholms läns
landsting. Under 2017 har vi samverkat med:
Landstingsstyrelsens politiker, Landstingsstyrelsens förvaltning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Trafikförvaltningen (TF),
Förvaltning utbyggd tunnelbana (FUT), Kulturförvaltningen (KUF), Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Locum, samt Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO).

Utöver samverkansråden har HSO Stockholms
län även representerats i följande grupper inom
ramen för landtingets arbete:
Bidragsgruppen, 1177 Vårdguiden, Patientsäkerhetsgruppen, Läkemedelskommittéens
brukarråd, Nya Karolinska Solnas verksamhetsinnehåll, Hälso- och sjukvårdsnämndens
presidium, Patientnämndens presidiums förvaltning, Resursgrupp land och sjö, Resursgrupp Färdtjänst, Akademiskt specialistcentrums brukarråd, samt Referensgruppen för
hjälpmedelsfrågor, med de två undergrupperna Sodexo hjälpmedelsservices brukarråd, och
Hjälpmedel Stockholm.

Diagrammet intill föreställer Stockholms läns landstings organisation och dess kopplingar till våra
samverkansråd och grupper. Mer om landstingets organisation hittar du på deras hemsida:
www.sll.se/om-landstinget/Landstingets-organisation
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Stockholms läns landsting
Samverkansråd

Politiker

Landstingsstyrelsen

Bidragsgruppen
Samverkansråd

Landstingsstyrelsens
förvaltning

Samverkansråd

1177 Vårdguiden
Patientsäkerhetsgruppen

Läkemedelskommittéens brukarråd
Nya Karolinska Solnas verksamhetsinnehåll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
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Samverkansråd

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Landstingsägda bolag
och förvaltningar som
drivs som bolag
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Samverkansråd och grupper
Mycket har hänt under 2017, om du vill läsa mer i detalj om samverkansrådens arbete under året,
titta gärna in på vår hemsida, där du hittar artiklar och minnesanteckningar från året som gått!

www.hsostockholmlan.se

Samverkansråden med Landstingsstyrelsens politiker
och förvaltning
I samverkansråden med Landstingsstyrelsen diskuteras delaktighet och tillgänglighet. HSO har varit
med och påverkat arbetet på flera sätt och tagit upp viktiga frågor.
Överenskommelse om samverkan kring digitalisering 2017. 2017 beslutades om att SLL:s
samverkansmodell ska gälla för samverkan med 1177 Vårdguiden/Invånartjänster och Inera.
Samverkansöverenskommelsen möjliggör testpersoner från HSO till Ineras webbplattform och
Insiktsutbildningar för Ineras personal.
SLL måste ta ett bättre ansvar för att rekrytera med mångfald. HSO har ställt frågor till
personaldirektör Maria Englund. HSO vill ha svar på hur Landstinget kan bli en mer tillgänglig
arbetsgivare. HSO har även erbjudit hjälp att ta fram rekryteringsvektyg med mångfaldsperspektiv.
Neurologisk vård och patientsäkerhet. HSO har med tydliga exempel visat hur bristen av
neurologer påverkar vården i länet och leder till hög risk att patienter går obehandlade och inte
erbjuds vård i tid.
HSO har lämnat synpunkter på samverkansarbetet. Samverkan fungerar olika på de olika
förvaltningarna. HSO efterlyser ett styrdokument för hur samverkansråden inom Landstinget ska
drivas.

Samverkan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
HSO har återkommande tagit upp frågan om att HSF bör ha en tillgänglighetsstrateg på
förvaltningen. Det resulterade i att HSF i slutet av 2017 rekryterade en tjänsteperson som ska arbeta
med rättighetsfrågor samt personer med funktionsnedsättning.
Under 2017 var projektet Hemsjukvård 2020 en återkommande punkt. Den hälso- och sjukvård
som ges i hemmet ska överföras från landstinget till länets 26 kommuner år 2020. HSO föreslog
samverkan mellan den politiska ledningsgruppen och intresseorganisationer. Det resulterade i ett
dialogmöte i augusti. HSO utformade därefter en skrivelse, som går att läsa på vår hemsida:
www.hsostockholmlan.se
Inför den nya upphandlingen av 1177 Vårdguiden via telefon föreslog HSO att HSF skulle bjuda
in till en workshop för att ta till vara synpunkter och erfarenheter. Vi erbjöd även att utbilda den/de
leverantörerna som blir utförare att genomgå insiktsutbildning.
Under 2017 startade HSF projektet Partnerskap med patienter, som presenterades av
Kvalitetsregistercentrum, QRC Stockholm. HSO har utsett patientrepresentanter till både styr- och
arbetsgrupp samt medverkat i workshops.
Under det gångna året har HSO väckt en rad olika frågor till samverkansrådet och HSF, bland annat
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upphandling av Ersta sjukhus, anpassning av HSF:s nya lokaler, situationen på akutsjukhusen under
semesterperioder, utsett patientrepresentanter till arbets- och referensgrupper på HSF (bland annat
översyn av de nya sjukhusavtalen) samt hur stödet för tekniksvaga patienter ska utvecklas.
Internt har HSO:s representanter i samverkansrådet arbetat med en rad olika frågor. Ett fokusområde
har varit primär- och närsjukvård.

Möte med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
Vid två tillfällen under 2017 träffade HSO, DHR och SRF Hälso- och sjukvårdsnämndens
presidium. Under vårens möte diskuterade vi hur landstinget ska arbeta för att förslagen i
utredningen ”Effektiv vård” ska bli verklighet. Under dessa möten väckte vi frågor som handlade
om kompetensförsörjning, kunskapsstyrning och ersättningsmodeller. Vid höstens träff låg fokus vid
att diskutera rapporten ”Vårdval 10 år – vad vet vi om dess effekter?” samt digitala vårdmöten.

Patientsäkerhetsgruppen
Under verksamhetsåret har de möten som planerats med patientsäkerhetsgruppen ställts in av
förvaltningen. Den 22-23 november medverkade HSO som utställare vid patientsäkerhetsdagen.
Patientsäkerhetsdagen är en konferens som arrangeras av Stockholms läns landsting och riktar sig
till hälso- och sjukvårdspersonal. Årets tema var hur klagomål kan användas i utvecklingen av
patientsäkerheten. Syftet med att medverka har varit att sprida information om HSO och skapa nya
nätverk. Inför patientsäkerhetsdagen var HSO:s ordförande med i juryn till patientsäkerhetspriset
som delades ut på konferensen. Ordföranden medverkade bland annat till att ett av kriterierna skulle
vara att arbetet har haft ett normkritiskt förhållningssätt.

Stockholms läns läkemedelskommittés brukarråd
Från och med 2017 utökades Stockholms läns läkemedelskommittés brukarråd med fler
representanter från patient- och brukarföreningar. HSO:s medlemsorganisationer har själva fått
utse vilka som ska sitta med. Under året har brukarrådet bland annat diskuterat frågor som rör
förskrivning av antibiotika inom Strama Stockholm, utvärdering av Kloka listan för patienter och
jämlik hälsa.

Nya Karolinska Solnas verksamhetsinnehåll
Stanley Holsteiner, programdirektör på Nya Karolinska Solna, har lett mötena, som behandlar
frågor om verksamhetsinnehållet på sjukhuset. Under ett av mötena hölls en workshop om
skyltsystemet på sjukhuset. De nya skyltarna bygger på att adressen ska vägleda patienterna till rätt
entré, våning och expedition. HSO lämnade synpunkter på utformning såväl som på innehåll, till
exempel att personer med kognitiva, kommunikativa och intellektuella funktionsnedsättningar kan
ha svårt att hantera information och att det är bra att dela upp informationen i flera steg.

Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
Tillsammans med DHR och SRF startade HSO under hösten en diskussion om att se över strukturen
och upplägget i referensgruppen. Andra frågor som diskuterades under året var appar som
hjälpmedel och att starta brukarråd på Hjälpmedel Stockholm, som driver hjälpmedelsverksamheten
i södra delen av länet.

Sodexo hjälpmedelsservices brukarråd
Under 2017 diskuterade brukarrådet frågor som rörde service och försäkring av elrullstolar.
Brukarrådet lämnade synpunkter på två av Sodexos instruktionsfilmer. En annan fråga var att det
finns skillnader i förskrivning av hjälpmedel mellan norra och södra delen av Stockholms län.
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Hjälpmedel Stockholm
Hjälpmedel Stockholm är den hjälpmedelsverksamhet som förskriver hjälpmedel i Stockholms läns
södra del. De ansvarar även för att göra upphandlingar av vissa hjälpmedel. Under 2017 har HSO
flera gånger kontaktats för att lämna synpunkter på förfrågningsunderlag och kravspecifikationer.
Dessa har skickats vidare till HSO:s medlemsorganisationer som har kunnat lämna synpunkter.
Efter att HSO, DHR och SRF tagit upp frågan i Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor om att starta
ett brukarråd, bjöd Hjälpmedel Stockholm under hösten in till en dialogträff.

Samverkan med 1177 Vårdguiden/Invånartjänster
I samverkan med 1177 Vårdguiden/Invånartjänster diskuteras digitalisering, eHälsa och innovation.
HSO har bland annat deltagit i tillgänglighetsarbetet på 1177, vilket i första hand inneburit
medverkan i praktiska tester. Vi har även deltagit i utbildningsinsatser rörande digital tillgänglighet
och användarcentrerad utveckling för 1177:s personal. Via utbildningsinsatserna har vi också väckt
insikt och förståelse för personer med funktionsnedsättning.
HSO Stockholms län har, via Funktionsrätt Sverige, diskuterat en brukarpanel inför det fortsatta
arbetet med digital tillgänglighet och eHälsa när Inera tar över 1177:s uppdrag 2018.

Samverkansrådet med Trafikförvaltningen (TF)
Samverkansrådet har haft nio möten under året varav två med politiker från Färdtjänst- och
tillgänglighetsberedningen. Normalt träffas rådet sex gånger per år, men under 2017 blev det
fler möten, med anledning av utredningen Färdtjänstens framtid, färdtjänstupphandingen och
information gällande trafikinformation och trafikstörning.
I år har samverkansrådsmötena präglats av dialog som rör färdtjänstfrågor, som planeringsstudie
för färdtjänst och upphandling för färdtjänsttaxi. Vi får nu vara med i upphandlingsprocessen. Även
tillgänglighet i kollektivtrafiken har diskuterats.

Resursgrupp färdtjänst
Resursguppen Färdtjänst har under 2017 drivit två stora och viktiga frågor gällande färdtjänsten.
Dels Planeringsstudie färdtjänstavtal och dels Upphandling för färdtjänsttaxi. Under året har
HSO tillsammans med SRF och DHR haft dialog med Trafikförvaltningen för att diskutera vilka
delar i färdtjänsten som är viktiga inför upphandling av det nya färdtjänstavtalet. Dialogens
fokus har varit på kvalitet och prioriteringar. Vi har träffats många gånger och i olika former
som Samverkansråd, Resursgrupper, Workshop, uppvaktning av politiker och möten mellan
funktionshindersorganisationerna.
Vi har jobbat hårt för att kunna vara med i upphandlingsprocessen för att kunna påverka vilka krav
som ska ställas på t.ex. taxibolag som kör färdtjänsttaxi. Nu har det blivit verklighet och nu har vi
påbörjat vårt arbete med det!
Vi vill att det ska ställas högre krav på utveckling på resegarantin och på förare, och i det ingår
bland annat bemötande, utbildning av förare, lokalkännedom, språkkunskaper, krav på att ett
trygghetsnummer för färdtjänstresenärer ska införas, att entreprenörer ska erbjuda arbete även till
personer med funktionsnedsättning.

Resursgrupp Land och sjö
Under 2017 har esursgruppen jobbat med många olika frågor gällande tillgänglighet både på land
och på sjö. Många projekt och många frågor blir det, men vi har valt fyra projekt som vi har jobbat
lite extra med.
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Citybanan har varit aktuell, framför allt när det gäller skyltningen på stationerna Stockholm City
och Odenplan. Resursgruppen för Land och Sjö har tidigare lämnat många synpunkter innan
Citybanan byggdes, men det återstår en hel del att rätta till och arbetet med stationerna fortsätter.
MTR- pendeltåg har påbörjat tillgänglighetsarbetet för sina anställda. MTR följer SL:s riktlinjer
för hållbarhetspolicy och säkerställer att alla som genomför ledsagning är utbildade. Cirka
90 % av personalen har gått över från Stockholmståg och har genomgått utbildning som
intresseorganisationerna varit med om att ta fram. MTR kommer att ta fram nya utbildningar
tillsammans med trafikförvaltningen och organisationerna, så att de anställda kan förstå
funktionsnedsattas situation. MTR har ca 1300 anställda, så det är många som ska utbildas och det
tycker vi är positivt.
Säkerhet på bryggor och kajer har resursgruppen diskuterat länge. Det saknas ledstråk,
varningssignaler, talad information etc. Förvaltningen äger inga bryggor och kajer, det är kommuner
som gör det. Det förvaltningen kan göra är att skriva ”bör se ut på ett visst sätt”. Resursgruppen
kommer tillsammans med förvaltningen att lägga upp en plan för att lösa den här problematiken.
Brandglaspartier. En brand på Rinkeby T-banestation (2005) resulterade i beslut (2008) om
brandgasavskiljande partier på samtliga undermarkstationer i tunnelbanan. Ett installationsprojekt
påbörjades 2008 och hann färdigställa elva stationer, innan det avbröts 2011 av kostnadsskäl (men
med kvarvarande behov på 39 stationer). Trafikförvaltningen behöver ta fram olika lösningar
eftersom stationsutformningen ser olika ut, vissa stationer har partier med bergväggar mellan
plattformarna, andra stationer har ingen skiljevägg alls.
Resursgruppen har lämnat synpunkter på vad som är viktigt att tänka på, som exempelvis att det
bör sitta ett blinkande ljus som leder personer i rätt riktning och som fungerar som signal åt döva
resenärer när det är en utrymningssituation och att dörrar på brandglaspartier ska stängas mjukt för
att undvika klämskador.

Samverkan Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
De viktigaste frågorna i rådet har handlat om tillgänglighet när de
nya stationerna byggs. Vi har diskuterat antal hissar, utrymning,
brandsäkerhet, rulltrappor, gångstråk med mera. Resursgruppen har
lämnat synpunkter på antal hissar på olika stationer samt att man ska
försäkra sig att man följer RiTill (Riktlinjer Tillgänglighet för barn,
äldre och resenärer med funktionsnedsättning). Resursgruppen har
även lämnat synpunkter på de gamla tunnelbanevagnarna, som ska
Karta över tunnelbanan uppgraderas.

Samverkan Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)
HSO har tillsammans med SRF och DHR haft ett första möte med TRF. Anledningen är att vi har
haft kontinuerlig dialog gällande Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS), och har
svarat på RUFS flera år i rad. 2017 har vi tillsammans med SRF och DHR lämnat ett omfattande
remissvar på RUFS.

Samverkansråd Kulturförvaltningen
I samverkansrådet med kulturförvaltningen diskuteras tillgänglig kultur. Exempel på frågor som
tagits upp under året är till exempel att samverkansrådet erbjudt vägledning i tillgänglighet under
ansökningstiden för Kulturförvaltningens utlysningar.
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HSO har uppmanat Kulturförvaltningen att kalla till samverkansråd, inte möte eller
informationsmöte. HSO har även uppmanat Kulturförvaltningen att rådgöra med samverkansrådet
inför publiceringar på webben, samt inför konstinstallationer. Utlysning, utformning och placering
av konstnärliga gestaltningar i publika vårdmiljöer måste ha tillgänglighetsperspektiv.

Samverkansråd med Locum AB
I samverkansrådet diskuteras tillgänglighet
i Locums fastigheter. Här har HSO bland
annat granskat och lämnat synpunkter ur ett
tillgänglighetsperspektiv på flera av Locums
ny- och ombyggnationer under året.

Trädgårdskonst, Norrtälje sjukhus

Vi har även deltagit i en referensgrupp för
Locums skyltupphandling, deltagit i testning
och utprovning av integrerade ledstråk
i entréer, testat Locums kodtablåer för
vårdmiljöer med krav på extra säkerhet, samt
granskat konstnärliga gestaltningar och dess
placering på Norrtälje sjukhus.

Samverkan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde rör områdena primärvård, geriatrik,
psykiatri samt habilitering och hjälpmedel. Samverkansrådet följde processen med införande av
journal via nätet och kom med synpunkter. Andra frågor har varit den bristande tillgängligheten
i SLSO:s nya lokaler, rekrytering av personal till närakuterna och implementering av Värdelyftet
Framtidens Primärvård. Den 1 juni 2018, när SLSO tar över hjälpmedelsavtalet efter Onemed,
önskar HSO samverkan inför ny upphandling av hjälpmedel.
Samverkansrådet med SLSO utgör sedan hösten 2017 en referensgrupp till samverkansprojektet
”Stöd till nyanlända personer med funktionsnedsättning/trauma i etableringen”, ett projekt av
SIOS, Arbetsförmedlingen och SLSO som görs med medel från Allmänna Arvsfonden. Efter en
förfrågan från Akademiskt specialistcentrum har HSO även utsett två patientrepresentanter till deras
nystartade brukarråd. HSO är också sedan 2016 representerat i projektet eHälsalyftet. Samarbetet
försämrades markant i början av 2017, men en skrivelse från HSO, DHR och SRF om problemet
resulterade i ett dialogmöte och en gemensam vision om fortsatt samverkan.
Den 27-28 september var SLSO värdar för Nationell primärvårdskonferens – en konferens för
vårdgivare inom primärvården från hela landet. HSO:s ordförande var med som patientrepresentant
i programkommittén, i premiäravsnittet av podcasten Primärvårdspratarna samt vid invigning och
avslutning.

Samarbete med Regionala myndigheter
Trafikverket
2015-2018 har Trafikverket jobbat med förberedande arbeten inför de stora arbetena som planeras
starta under 2017 och pågå till 2021. De förberedande arbetena består bland annat av spårarbeten,
kabeldragningar och ändringar i signalsystemet. Det Trafikverket ska jobba med är nya växlar i
Karlberg, kabelomläggningar i Getingmidjan, Fatburksparkravinen och Stockholm Södra, samt
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ombyggnad av Älvsjö godsbangård.
Trafikvakters Regionala Råd har haft dialog tillsammans med Trafikverket för att lämna synpunkter
på de här stora arbetena. HSO har som vanligt lämnat synpunkter gällande tillgänglighet när man
ska bygga om. Våra önskemål har varit att det finns tydliga omskyltningar, lättförståeliga budskap
och biljettutformning, ledsagning, hissar, framkomlighet med mera. Många av våra synpunkter
kommer att bli verklighet, eftersom Trafikverket har lyssnat och kommer att jobba kontinuerligt
med tillgängligheten, så att det blir så bra som möjligt under ombyggnaden.
Trafikvakters Regionala Råd har träffats vid tre ordinarie möten och ytterligare sex gånger för
diskussion om pågående projekt på Trafikverket.

Tidsbegränsade projekt
HSO:s arbetsmarknadsgrupp
I gruppen diskuteras tillgänglighet och arbetsmarknad. Under 2017 har gruppen bland annat tagit
fram informationsbroschyren ”En hjälp på vägen till arbete”, som finns att läsa på vår hemsida.
Gruppen har även uppvaktat landstingspolitiker och ställt frågor om hur landstinget ska anställa
fler personer med funktionsnedsättning. Tara Twana (s) skrev, efter Arbetsmarknadsgruppens
uppvakning, en interpellation utifrån HSO:s underlag.
Arbetsmarknadsgruppen har under året haft kontakt med Samordningsförbundet Stockholms stad.
En önskan om samarbete finns från båda håll. Samarbetet rör att kartlägga behov av samordnade
insatser för HSO:s medlemmar i arbetsför ålder.

Referensgruppen för barn, unga och deras närstående
Under året har gruppen arbetat utifrån två inriktningar – barn och ungas rättigheter, samt
övergången från barn- till vuxensjukvården, så kallad transition.
Arbetsgruppen för transition har under året arbetat med att ta fram fallbeskrivningar. Dessa
beskriver bra och mindre bra exempel på transitionsprocesser. Syftet med att använda
fallbeskrivningar är att synliggöra hur det fungerar för många idag och hur vi skulle vilja att det
fungerade istället. Arbetsgruppen för barn och ungas rättigheter undersökte vilket stöd det finns för
barn och unga med funktionsnedsättning i lagstiftningen, till exempel patientlagen. Gruppen har
diskuterat erfarenheter och etiska överväganden som barnet, ungdomen eller anhöriga behöver ta
ställning till.
Vid två tillfällen bjöd referensgruppen in gäster för att diskutera specifika frågor. I februari bjöd
vi in Ann-Marie Stenhammar, projektledare på Handikappförbunden, numera Funktionsrätt
Sverige. Ann-Marie berättade om projektet ”Det outsagda – mellan barn och föräldrar”, som har
tagit fram verktyg för samtal i familjer som har barn med funktionsnedsättning. Materialet finns
att hitta på www.anhoriga.se/opratat. Vidare berättade Ann-Marie om sitt engagemang i Nordiskt
nätverk för barn och ungas rättigheter i hjälp- och sjukvården. Under mötet diskuterades frågor om
barnrättsombud, delaktighet, att stärka barns rättigheter och om hur barn kommer till tals.
Till referensgruppens möte i december bjöd vi in läkarna Annika Brar och Monica von Heijne, som
leder ett projekt om övergången från barn- till vuxensjukvård och har tagit fram en transitionsplan.
Den beskriver vad hälso- och sjukvården ska göra för att underlätta övergången för barnet och dess
närstående.
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HSO:s utbildningsgrupp
Utbildningsgruppen har fortsatt arbeta utifrån två spår:
utbildningsspåret och blåljusspåret.
Kontakterna med Lärarhögskolan har fortsatt.
En tretimmarsutbildning om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och astma- och allergi genomfördes
för lärarstudenter. Samarbetet med Lärarhögskolan och
Stockholms universitets studentkår har som mål att utbildning
om funktionsnedsättningar blir en obligatorisk del i
lärarutbildningen. Gruppen medverkade också på en föreläsning
för studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet.
Gruppen deltog på Ambulansmässan, som utställare och
föreläsare, där kommunikationskortet presenterades.
Kommunikationskort

Ett seminarium genomfördes under namnet ”Utbildning för
utbildare”. På seminariet diskuterades en folder med information
om varje förening. Även symbolen ”Handen” presenterades.

HSO:s ordförandestämma den 27 november beslutade att utbildningsgruppen får fortsatt mandat.

HSO:s insiktsutbildningar
Syftet med Insiktsutbildningar är att öka kunskapen hos landstinget om livsvillkoren för personer
med funktionsnedsättning. Under 2017 har antalet insiktsutbildningar ökat. I samarbete med HSF,
Locum och Trafikförvaltningen planerades 20 insiktsutbildningar tillsammans med SRF och DHR.
Vid samtliga insiktsutbildningar är minst en medlemsorganisation representerad. Under
utbildningen presenteras HSO som organisation och patientrepresentanten delger sin berättelse
och avslutar med praktiska övningar. Medverkande medlemsorganisationer har varit:
Afasiföreningen i Stockholms län, Epilepsiföreningen i Storstockholm, Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, Personskadeförbundet RTP-S, Stockholms
Stamningsförening och Strokeföreningen i Stockholms län.
Utvärderingarna från utbildningstillfällena visar att de är uppskattade, har bidragit till insikt, ökad
kunskap och förståelse. På Locum och HSF har flertalet tillfällen tyvärr ställts in av respektive
förvaltning på grund av omorganisation eller för få anmälningar.
Via TF genomfördes samtliga utbildningar och de riktade sig då till Förvaltningen, SL Kundtjänst
och Färdtjänst. Under sommaren tillfrågades HSO om att genomföra en utbildning för ”blivande
interna insiktsutbildare” med anledning av att all personal på MTR Pendeltåg skulle utbildas
under hösten och man räknade med ca 50 utbildningstillfällen. Pilotutbildningar genomfördes och
utvärderades innan den skarpa insiktsutbildningen genomfördes, med praktiska övningar för de
blivande insiktsutbildarna.
Under hösten efterfrågades HSO för insiktsutbildningar hos 1177 Vårdguiden. Målet var att
samtliga medarbetare som arbetar med digital utveckling skulle gå en dag i insiktsutbildning.
Utöver utbildningen efterfrågades testpersoner från HSO:s medlemsorganisationer som kunde bidra
till att utveckla den digitala tjänsten 1177. Utbildningen genomfördes i november och testpersoner
kontaktades för det initiala arbetet och fler testpersoner efterfrågas.
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HSO:s övriga verksamhet
Kommunala funktionshinderråd (FHR)
I kommuner utan ett lokalt HSO är det HSO i Stockholms län som ansvarar för att samla in och
sammanställa föreningarnas nomineringar till kommunernas funktionshindersråd. Under året har
Lidingö kommuns funktionshindersråd valt nya representanter, vilket de gör varje år.

Skrivelser och remisser
Under 2017 skrev HSO Stockholms län svar på tio remisser. Du kan läsa dem i sin helhet på vår
hemsida: www.hsostockholmlan.se
2017-01-26: Synpunkter på utredningen ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78)
2017-05-04: HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över Kommissionen för jämlik hälsas
delbetänkande För en god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)
2017-06-08: HSO:s synpunkter på Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)
2017-09-05: Patient- och brukarmedverkan i eHälsalyftet
2017-09-18: HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)
2017-10-02: HSO i Stockholms läns synpunkter till yttrande över Kunskapsbaserad och jämlik vård
(SOU 2017:48)
2017-10-11: HSO i Stockholms läns synpunkter över kommunalisering av hemsjukvården/
hemsjukvård 2020
2017-11-17: Synpunkter från HSO Stockholms län gällande remissen ”Förslag till Kulturstrategi för
Stockholmsregionen”
2017-12-05: HSO i Stockholms läns synpunkter över tillämpningsanvisningar till Policy för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2017-12-20: HSO i Stockholms läns synpunkter över ”PTS – Riktlinjer för fysisk tillgänglighet”
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Informationsvägar

www.hsostockholmlan.se
Under 2017 har hemsidan fått ett rejält ansiktslyft! Den färdiga versionen släpptes i slutet av året.
Eftersom sidan uppdaterades under utvecklingstiden så fanns redan vid invigningen ett helt års
artiklar. Den nya hemsidan är mer tillgänglig och uppdateringar för att utveckla tillgängligheten är
inplanerade. Om du gillar att surfa mobilt är det även lättare att läsa den nya sidan, då den är gjord
för att kunna anpassa sig till olika skärmar.
På hemsidan hittar du alla artiklar som våra handläggare har skrivit om sina seminarier och
samverkansmöten. Här finns även våra broschyrer, listor över de möten som är på gång och
minnesanteckningar från tidigare möten. Naturligtvis har sidan länkar till våra medlemsföreningar
samt en gedigen länklista till andra resurser.

Konferensmaterial
HSO Stockholms län trycker upp flera olika broschyrer och policydokument. Dessa delas ut vid
möten med politiker, andra beslutsfattare, vårdgivare samt på konferenser och möten. Under 2017
tog vi fram tre nya häften;
•
•
•

”Delaktighetsprogrammet 2017”,
”En hjälp på vägen till arbete” – En översikt av möjligheter till stöd för den som söker jobb,
medlemslista med korta beskrivningar av varje medlemsförening.

Våra medlemsföreningar finns på hemsidan, och våra trycksaker går att ladda ned som pdf-filer:
www.hsostockholmlan.se/medlemsforeningar
www.hsostockholmlan.se/material

Aktuell information
Under 2017 gav vi ut sju nummer av vårt nyhetsbrev ”Aktuell information”, där vi samlat månadens
artikelskörd från hemsidan, tillsammans med aktuella inbjudningar och information från kansliet.
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Ekonomi
De senaste årens goda avkastning på kapitalet inom Folksam Liv har gjort att det har bildats ett
överskott. HSO får som försäkringstagare ta del av överskottet som betalas ut. Under 2017 har en
engångsutbetalning på 645 726 kronor betalats ut.
Förslag till beslut om årets överskott: styrelsen föreslår årsmötet besluta att årets överskott på 645
726 kronor disponeras för personalens fortbildning och resterande 1 132 286 kronor balanseras i ny
räkning.

Resultaträkning per den 31 december 2017
Verksamhetsintäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

Verksamhetsresultat
Resultat från värdepapper
Ränteintäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Not

2016

2017

1

6 792 634

7 972 583

2

-2 972 809
-3 295 501
-48 108
-6 316 418

-2 904 458
-3 285 896
-6 190 354

476 216

1 782 229

45 523
189
-4 385

-4 217

517 543

1 778 012
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Balansräkning per den 31 december 2017
TILLGÅNGAR

Not

2016

2017

3

-

-

-

-

37 193
-7 261
516 558

37 113
-25 472
524 548

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

7 893 478

9 705 682

Summa omsättningstillgångar

8 439 968

10 241 871

Summa tillgångar

8 439 968

10 241 871

2016

2017

7 120 427
517 543
7 637 970

7 637 970
1 778 012
9 415 982

58 804
67 556
675 638
801 998

108 147
72 027
645 715
825 889

8 439 968

10 241 871

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Reserver
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

Summa eget kapital och skulder
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Not 1
Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande:
Medlemsavgifter
Landstingsbidrag
Bidrag samverkan
Bidrag ABF
Övriga ersättningar och intäkter
Folksam Liv
Summa
Not 2
Övriga kostnader
Lokalkostnader (inkl städning)
Kontorsmaterial (papper mm)
Underhåll maskiner/leasingavgift
Datorkostnader (service, Internet, hemsida)
Porto, telefon
Kursverksamhet, konferenser
Förvaltningskostnader (styrelse, revision, lönebyrå)
Diverse kostnader (tidskrifter, bevakning, försäkring)
Summa
Not 3
Avskrivningar
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ack.avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde

Datorer
Anskaffningsvärde
Ack.avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde

2016

2017

60 200
4 450 000
783 930
47 768
1 450 736
6 792 634

61 600
4 900 000
800 450
25 000
1 539 807
645 726
7 972 583

2016

2017

2 170 302
32 698
77 715
222 792
114 558
65 748
265 891
23 105
2 972 809

2 216 429
9 323
72 523
117 868
112 251
78 332
280 785
16 947
2 904 458

2016

2017

240 622
-221 610
-19 012

179 100
-179 100
0

-

-

2016

2017

365 015
-335 919
-29 096
-

124 848
-124 848
0
-
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Bilagor
Medlemsorganisationer i HSO i Stockholms län
Afasiföreningen i Stockholms län
Apnéföreningen i Stockholm (medlemsansökan godkändes på årsmötet 2017)
Astma- och allergiföreningen i Stockholms län
Attention Stockholms län
Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län
Blodcancerföreningen i Stockholms län
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län
Celiakiföreningen i Stockholms län
Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms län
Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Endometriosföreningen i Stockholms län
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
GynCancerFöreningen GCF Stockholm
Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT Stockholms län
HOBS Stockholms län
Huvudvärksföreningen Stockholm (ändrat namn 2017 från Migränföreningen Stockholms län)
Hörselskadades distrikt i Stockholms län
IFS Stockholmsdistriktet
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Stockholms länsförening
Lokalföreningen Hepatit C Stockholm
Lymfödemföreningen Stockholms län
Länsförbundet FUB i Stockholms län
Länsföreningen HjärtLung Stockholm
Mag- och Tarmföreningen i Stockholms län
Mellansvenska föreningen Cystisk Fibros
Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län
Neuroförbundet Stockholm
Njurförbundet Stockholm Gotland
OCD-föreningen Stockholms län
Parkinson Stockholm
Personskadeförbundet RTP-S Stockholms läns distrikt
Psoriasisföreningen i Stockholms län
Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Stockholms läns distrikt
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län
Stockholms Dövas Förening
Stockholms Stamningsförening
Storstockholms Diabetesförening
STROKE-föreningen i Stockholms län
Tandvårdsskadeförbundet
Ångestföreningen i Stockholms län
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HSO Stockholms läns representanter
HSO:s styrelse 2017

Ordinarie
Annika Hässler, R, styrelsen HSO, ordförande
Inge-Britt Lundin, SSDF, styrelsen HSO, 1:a vice ordförande
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, 2:a vice ordförande
Maj-Britt Lind
Lars Rekke
Ewa-Maj Rasmusson Säter
Britt Marie Färm
Ersättare
Kristina Törnblom
Lena Huss
Peter Falkegård

HSO:s valberedning

Björn Boquist, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län (sammankallande)
Kerstin Tärnholm, Strokeföreningen i Stockholms län
Bengt Adamsson, Hjärt- och lungsjukas länsförening i Stockholms län

HSO:s revisorer

Auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2017 har varit BDO Mälardalen AB
Bo Rundelius, StorStockholms Diabetesförening, SSDF, ordinarie lekmannarevisor
Agneta Österman, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, HiSL, ersättare.

Landstingsstyrelsen – politiken

Ordinarie
Annika Hässler, R, styrelsen HSO, samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF, styrelsen HSO, vice samordnare
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, vice samordnare
Maud Molander, HL
Lars Ettarp, PSO
Ersättare
Kenneth Bäck, Neuro
Håkan Mandahl, STROKE

Landstingsstyrelsens förvaltning

Ordinarie
Annika Hässler, R, styrelsen HSO, samordnare
Inge-Britt Lundin, SSDF, styrelsen HSO, vice samordnare
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, vice samordnare
Lena Ringstedt, Afasi
Lars Rekke, NjSG
Ersättare
Kenneth Matz, SSDF
Lilia Kalmér, Hjärnkraft

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ordinarie
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, samordnare
Lena Ericson, AASL, vice samordnare (avgick i dec)
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Claes Stjernström, R
Kim Randrup, STROKE
Britt Bergh, HL
Ersättare
Berit Hagström, HiSL (avgick i sept)
Annika Hässler, R, styrelsen HSO (ny ersättare nov)
Lena Ringstedt, Afasi

Trafikförvaltningen

Ordinarie
Inge-Britt Lundin, SSDF, styrelsen HSO, samordnare
Britt-Marie Färm, Mag- och Tarmföreningen, styrelsen HSO
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Tomas Hellström, SDF
Anders Lissegårdh, RTP-S
Ersättare
Lasse Persson, Neuro
Peter Wätterljung, STROKE

Resursgruppen Färdtjänst
Birgitta Flognfeldt, RTP-S
Carin Lemberg, R
Peter Wätterljung, STROKE

Resursgruppen Tillgänglighet – Land och Sjö
Kerstin Fagerström, AASL
Tomas Hellström, SDF
Britt Marie Färm, Mag- och Tarmföreningen, styrelsen HSO
Lars Eklund, HL (avgick i apr)
Leif Ekström, RTP-S (ny ersättare)
Anders Lissegårdh, RTP-S
Roland Hedman, HiSL

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Lasse Persson, Neuro
Anders Lissegårdh, RTP-S
Jan Lamby, HRF
Hjalmar Friberg, FHDBF
Lennart Elg, R

Kulturförvaltningen

Ordinarie
Göran Nilsson, HL, styrelsen HSO, samordnare (avgick i maj)
Kristina Törnblom, Neuro, styrelsen HSO, ny samordnare fr.o.m. maj
Yvonne Holmberg, AASL
Anita Kjellin, SSDF
Margareta Krantz, R
Anders Lissegårdh, RTP-S
Ersättare
Maria Sofia Modig, SDF
Agneta Österman, HiSL
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Locum AB, förvaltningen

Ordinarie
Lena Huss, ÅSS, styrelsen HSO, samordnare
Karin Rask, HL, vice samordnare
Britt-Marie Karlsson, FEB
Börje Larsson, Neuro
Ritva Elg, R
Ersättare
Bo Rundelius, SSDF
Eva Söderbärj, FUB

SLSO

Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, samordnare
Annika Hässler, R, styrelsen HSO, vice samordnare
Kristina Törnblom, Neuro
Ivar Hjelm, SSDF, Mag- och tarmföreningen

Processgrupper inom SLSO

Merparten av grupperna avslutades under 2017.
Akut omhändertagande:
Berit Magaard, EPI
Lena Ringstedt, Afasi
Astma/Kol:
Lena Eriksson, AASL (avgick i dec)
May-Britt Larsson, HL
Diabetes/obesitas/metabola system:
Mirja Eräpuro, HOBS
Kenneth Matz, SSDF
Hjärta/kärl/hypertoni/stroke:
Kerstin Gustafsson, Afasi
Britt Bergh, HL
Sköra multisjuka:
Ritva Elg, R
Smärta/leder:
Marie Lundberg, Huvudvärk
Kenneth Bäck, Neuro
Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Psykisk ohälsa:
Elisabet Hugosson, tandvårdskadef.
Håkan Jarmar, RSMH
FOU:
Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Ledarskap:
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO
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Lena Ringstedt, Afasi
Lokaler:
Ewa-Maj Rasmusson-Säter, HOBS, styrelsen HSO
Karin Rask, HL
Levnadsvanor/Hälsouppdrag:
Lena Ringstedt, Afasi
Annika Hässler, R, styrelsen HSO

Akademiskt specialistcentrums brukarråd
Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Lars Rekke, NjSG, styrelsen HSO

eHälsalyftet

Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO
Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Kristina Törnblom, Neuro
Ivar Hjelm, SSDF, Mag- och tarmföreningen
Lena Ringstedt, Afasi

Bidragsgruppen

Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Lena Ringstedt, Afasi
Lasse Persson, Neuro

Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor
Kristina Törnblom, Neuro, samordnare
Sonia Hartman, RBU

Sodexos hjälpmedelservice brukarråd
Kristina Törnblom, Neuro
Sonia Hartman, RBU

Läkemedelskommitténs brukarråd
Annika Hässler, R, styrelsen HSO, samordnare
Karin Rask, HL

Patientsäkerhetskommittén

Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, samordnare
Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Judith Berntsson, AASL

Patientnämnden

Annika Hässler, R, styrelsen HSO
Inge-Britt Lundin, SSDF, styrelsen HSO
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)
Bengt Adamsson, HL
Leif Ekström, RTP-S		
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Lasse Persson, Neuro

Trafikverkets Regionala Råd för tillgänglighet för trafikanter med
funktionsnedsättning
Ordinarie
Bengt Adamsson, HL
Lars Sjöblom, RTP-S (avgick i jun)
Leif Ekström, RTP-S (ny ordinarie jun)
Ersättare		
Lars Eklund, RTP-S (avgick i apr)
Lasse Persson, Neuro (ny ersättare apr)

NKS Verksamhetsinnehåll

Lena Ringstedt, Afasi
Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO

eHälsa basgrupp

Lena Ringstedt, Afasi, samordnare
Andreas Knutsson, Stockholms Stamningsförening
Helena Lif, EPI

eHälsa resursgrupp

Britt-Marie Olsson, HOBS
Eva Lagging, SSDF
Gunnel Klernäs, Afasi
Hjalmar Friberg, FHDBF
Jesper Sellerberg, RTP- S (slutat under året)
Jonas Sahlberg, HiSL
Sven Arnehed, Neuro
Tommy von Hellens, Hjärnkraft

Juryn för bemötandepriset inom Stockholms läns Landsting
Annika Hässler, HSO

Juryn för patientsäkerhetspriset, Stockholms läns landsting
Annika Hässler, HSO

Innovationsfondens bedömningsgrupp
Annika Hässler, HSO

Arbetsmarknadsgruppen

Lennart Håwestam, RSMH, styrelsen HSO, samordnare
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HOBS, styrelsen HSO
Kim Randrup, STROKE
Björn Boquist, Hjärnkraft

Utbildningsgruppen

Annika Hässler, R, styrelsen HSO, samordnare
Markus Blomqvist, Attention
Berit Hagström, HiSL
Helena Lif, EPI
26

Lena Ericsson, AASL (avgick i dec)
Gunilla Finnström, Afasi

Referensgruppen för barn-, unga och deras närstående
Maj-Britt Lind, FUB, styrelsen HSO, samordnare
Michael Lundquist, Hjärnkraft
Gunnel Mimi Wandeli, AASL
Helena Lif, EPI
Robin Slätt, FHDBF
Karin Bergström, R
Lill Hultman, RBU
Elisabeth Lagerqvist Nerpin, Stamningsföreningen
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Funktionshindersrörelsen i samverkan!
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
info@hsostockholmlan.se www.hsostockholmlan.se
Telefon: 08-651 25 10

