
1 (6) 

Administrativa avdelningen MÖTESANTECKNINGAR HSN 2018-0150 

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

Datum Torsdag 22 november 2018 

Tid Kl. 13:00-15:00 

Plats Förvaltningens lokaler, Hantverkargatan 11 B, 
konferensrummet Gesällen 

Närvarande Funktionsrätt Stockholms län: Karin Aronsson, 
Gunnel Wandeli, Lennart Håwestam,  
Lena Ringstedt och Claes Stjernström 
DHR: Olle Johansson  
SRF: Pia-Lena Krischél 
PRO: Anita Johnsson och Ulla Wihlman 
SPF Seniorerna: Eva Lantz, Ritva Elg  
SKPF: Berit Örnevall 
RPG: Elisabet Holgersson 

Förvaltningen: 
Barbro Naroskyin, Elisabeth Höglund, Yvonne Lettermark 
Joakim Pallin 

1 Presentationsrunda och inledning 
Yvonne Lettermark öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet       
fortsatte sedan med en presentation av deltagarna. Yvonne gav därefter 
en statusuppdatering kring vad som händer i landstinget med direktörer 
som slutar och att landstinget blir region osv.  

2 Mötesanteckningar från sammanträdet 18 oktober 
Mötesanteckningarna från föregående möte lades till handlingarna. 

3 Nytt uppdrag för hemsjukvård 
Elisabeth Höglund, Närsjukvård 

Elisabeth Höglund besöker samverkansrådet för att uppdatera kring det   
senaste om den nya hemsjukvården. Elisabeth ger en bakgrund till dagens 
situation och berättar att hemsjukvården ingår i det större programmet      
en sammanhållen seniorvård och att visionen är att skapa Sveriges bästa   
hemsjukvård. Det redogörs för vad som ingår och utförs i nuläget, och de 
övergripande målen beskrivs med det nya uppdraget enligt följande: 
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- En god, trygg och säker vård 

- En ökad samordning av vården 

- En ökad trygghet för patienten genom helhetsansvar för all vård och 
förbättrad kommunikation 

- Minska glapp mellan vård och omsorg  

Med de aktuella förändringarna avser man bland annat att minska variation 
gällande kompentens och tillgänglighet i nuvarande uppdrag, basal hemsjuk-
vård och att få en ökad läkarmedverkan i hemsjukvård. Man avser också öka 
samverkan med kommunal hemtjänst samt ställa ökade krav på inställelsetid 
vid oplanerade besök. 

Ulla Wihlman (PRO) undrar vad som menas med detta? Elisabeth förklarar 
att man ev. kan införa tidsgräns och ökade krav, att man behöver bättre sam-
verkan över dygnets alla timmar och stärka samverkan generellt - samt för-
bättra nätverkssjukvården.  

En annan av utgångspunkterna för det nya uppdraget är att ha geografiskt 
ansvarsområde/områdesansvar.  

Claes Stjernström (Funktionsrätt Sthlms:s län) betonar att geografin är 
mycket viktig att ha i åtanke för att det ska fungera. 

Elisabeth påpekar att man behöver göra ett antal ställningstaganden            
(se presentation) och att man ännu ej har beslut på hur detta ska se ut.  

Hon berättar att hon hoppas på ett dialogmöte (eventuellt i januari) längre 
fram med patientföreträdarna om detta och mötesdeltagarna svarar att hon 
är välkommen att kontakta samverkansrådets grupper direkt i ärendet.  

Eva Lantz (SPF) önskar en politisk koppling till dialogmötet. Hon önskar 
även mobila röntgenteam framöver.  

Ritva Elg (SPF) önskar kontinuitet – ej olika läkare som kommer varje gång. 

Lena Ringstedt (Funktionsrätt Sthlms:s län) påtalar att läkarresurser bör 
finnas dygnet runt på äldreboenden. Elisabeth svarar att det ska finnas, det 
ligger i uppdraget. -jo, men det finns inte alltid i praktiken, berättar Lena.  

Läs mer om det nya uppdraget för hemsjukvård på Elisabeths bilder som    
bifogas anteckningarna. 

Yvonne tackar för presentationen. 
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4 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
– uppdatering 
Elisabeth Höglund, Närsjukvård 

Elisabeth Höglund har också kommit till rådet för att uppdatera om den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen syftar till att ge en tryggare övergång 
från slutenvård till öppenvård och omsorg. Elisabeth redogör för målsätt-
ningen och för vad den nya lagen innebär. Hon berättar om Regional över-
enskommelse om samverkan utifrån lagen och om en förändrad ansvarsför-
delning och nya arbetssätt. Resultaten av de nya arbetssätten kommer följas 
upp och Elisabeth berättar att hittills har det gått bra.  

Lennart Håwestam (Funktionsrätt Sthlms:s län), undrar kring begreppet 
Fast vårdkontakt – som är ett av de nya arbetssätten. Elisabeth förklarar att 
den fasta vårdkontakten har koordineringsansvar (ej medicinskt ansvar), och 
kan exempelvis vara en administratör eller sekreterare. 

Ritva Elg (SPF) undrar vad som händer om man inte är listad hos någon 
vårdgivare? -då gäller närområdesansvar för vårdgivarna, alla är baslistade 
utifrån vart man är folkbokförd, berättar Elisabeth.  

Elisabeth berättar vidare att öppenvården och kommunen ska vid inskrivning 
börja planera för att ta emot den enskilde vid utskrivning, man vill nu 
komma igång med planeringen tidigare. 

Eva Lantz (SPF) påpekar att primärvården är underbemannad och får nu ett 
nytt uppdrag – hur ska det lösas? Elisabeth svarar att man bland annat 
kommer använda nytt metodstöd och mycket planering och att det kommer 
bli bra på sikt, men visst, det kan uppstå lite praktiska hinder i början.  

Lena Ringstedt (Funktionsrätt Sthlms:s län) undrar om detta är nya avtal 
(Regional överenskommelse) och vidare hur många överenskommelser det 
egentligen finns mellan kommunerna och landstinget? -Elisabeth har inte 
svar i dagsläget på hur många överenskommelser m.m. som existerar, men 
förklarar att detta är mer av typen ”hands-on stöd” och metodhjälp.  

Uppdatering från förvaltningen: Det finns drygt ett tjugotal                        
överenskommelser mellan landstinget (HSF) och länets kommuner. 

Ritva Elg (SPF) undrar om det finns en relaterad patientbroschyr? -Ja, det 
finns en på vardgivarguiden.se berättar Elisabeth (se länk nedan). 

https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/avtal-uppdrag/it-stod-och-e-
tjanster/webcare/vard-och-omsorg-efter-sjukhusvistelse.pdf  

Läs mer om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och    
sjukvård på Elisabeths bilder som bifogas anteckningarna. 

Yvonne tackar för presentationen. 

https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/avtal-uppdrag/it-stod-och-e-tjanster/webcare/vard-och-omsorg-efter-sjukhusvistelse.pdf
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/avtal-uppdrag/it-stod-och-e-tjanster/webcare/vard-och-omsorg-efter-sjukhusvistelse.pdf
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5 Direktiv HS 2040, hälso- och sjukvårdens långtidsutred-
ning – aktuell rapport 
Yvonne Lettermark, Verksamhetsstyrning och stöd 

Yvonne Lettermark besökte rådet i våras och berättade om hälso- och sjuk-
vårdens långtidsutredning (HS 2040), nu besöker hon rådet på nytt för att ge 
en uppdatering. Yvonne berättar att HS 2040 blir en parlamentarisk utred-
ning och att själva processen därför nu blir en annan när politiken också är 
med. Detta med reservation för att, givet beslut om att HS 2040 ska bli 
parlamentarisk utredning, så kan också syfte, mål, tidplan och leveranser 
komma att förändras.  

Själva syftet med utredningen är att skapa underlag för kommande             
strategiska beslut kring hälso- och sjukvårdens utveckling i länet och att visa 
på metoder och verktyg för att stärka förutsättningarna för arbetet med          
strategisk planering. 

Yvonne konkretiserar ytterligare och förklarar att man alltså skapar underlag 
för framtida planer genom en plattform av fakta som utgångspunkt för dialog 
kring strategier för det framtida hälso- och sjukvårdssystemet.                     
Mötesdeltagarna får sedan på Yvonnes bilder se projektmål och planerade 
leveranser samt aktuell status för uppdraget och dess olika analysområden. 

Claes Stjernström (Funktionsrätt Sthlms:s län) frågar vad begreppet           
globalisering i detta fall syftar på, som återfinns under kategorin                 
analysområden. Yvonne förklarar att man också måste ta globala skeenden i 
beaktande när man tänker framåt, ”Vad kan komma att hända? Vem gör vad? 
Hur kan vi tänkas behöva agera?” och så vidare.  

Yvonne berättar vidare om patienten, medborgaren och behoven, om hälsans 
utveckling, struktur, finansiering och styrning samt om kvalitet och kompe-
tensförsörjning m.m.  

Eva Lantz (SPF) lyfter en oro kring svårigheter med att rekrytera. Yvonne 
berättar då vad gäller kompetensförsörjning att mycket större andel         
(personal) än vad man tidigare trott, stannar i hälso- och sjukvården, men att 
man behöver titta på demografi, kostnadsutveckling och 24/7-verksamhet 
m.m., fakta behövs. Även prevention behöver man titta närmare på.   

Yvonne tackar så mycket och meddelar att hon återkommer längre fram om 
ev. workshop med samverkansrådet.    

Läs mer om hälso- och sjukvårdens långtidsutredning HS 2040, på Yvonnes 
bilder som bifogas anteckningarna. 
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6       Övriga frågor 
 
* Korta avtalsperioder för vissa vårdgivare/vårdområden (21/11 – Funkt-
ionsrätt Stockholms län) 
Vissa vårdgivare, till exempel lymfödemterapeuter och vissa fysioterapeuter, 
har ettåriga avtal. Det bidrar till en kortsiktig planering för vårdgivaren,     
vilket i sin tur leder till att det är svårt för patienten att planera exempelvis 
sin rehabilitering.  
Varför väljer HSF korta avtalsperioder med vissa vårdgivare/vårdområden? 

-Förvaltningen tar frågan med sig. 
 
* Försäljning av primärvård (22/11 – Funktionsrätt Stockholms län) 
Aleris säljer hela sin primärvård, hur hanterar man det?  

-Förvaltningen tar frågan med sig. 
 
* Önskan om att bjuda in personaldirektör Pernilla Glad (21/11 – Funktions-
rätt Stockholms län) 
På samverkansrådet i november 2017 var Maria Englund inbjuden för att 
prata om landstingets arbete med personal- och kompetensförsörjning. Till 
landstingets kompetensförsörjningsstrategi finns en handlingsplan kopplad 
med en rad olika åtgärder för en tryggad kompetensförsörjning av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Flera punkter ska vara redovisade till personalutskottet 
senast den 31 mars 2019.  

Funktionsrätt Stockholms län vill att den nya personaldirektören Pernilla 
Glad bjuds in till rådet i början av året (januari eller februari) för att presen-
tera arbetet med kompetensförsörjningen och uppföljningen av aktiviteterna 
i handlingsplanen. 

-Förvaltningen tar önskemålet med sig. 
 
 
Barbro Naroskyin som snart slutar som hälso- och sjukvårdsdirektör,          
anländer vid mötets slut och tackar de närvarande för stort engagemang och 
givande möten de gångna åren. Rådets deltagare önskar i sin tur tacka Barbro 
för tiden som varit och för intressanta utbyten och möten.  
 
Barbro Naroskyin förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Joakim Pallin 
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Nästa möte i rådet är torsdagen den 24 januari kl. 13:00-15:00. 

Punkter då: 

* Avrapportering Jul- och nyårshelgen i hälso- och sjukvården 

* Geriatrik 

* #frånförtillmed – Lägesrapport om utveckling av partnerskap med          
patienter inom HSF 

 

 

Balanslista: 
* Temamöte om begrepp och termer (DHR)  

* Patientprocess i SLL, Björn af Ugglas (Funktionsrätt Stocholms län) 

* Presentation om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård  
(Funktionsrätt Stockholms län) 

* Från för till med (Funktionsrätt Stockholms län)  

* Om förbrukningshjälpmedel i somras (DHR)  

* Uppdatering Geriatrik inkl. NKS (PRO) 

* Korta avtalsperioder för vissa vårdgivare/vårdområden                          
(Funktionsrätt Stockholms län) 

* Försäljning av primärvård (Aleris) (22/11 – Funktionsrätt Stockholms län) 

* Önskan om att bjuda in personaldirektör Pernilla Glad                            
(Funktionsrätt Stockholms län) 
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