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Maria Fälth (KD) ordförande 

Daniel Forslund (L) 

Henrik Juhlin (C) 

Marja Sandin Wester (MP) 

Ashia Altjewa (MP) 

Christer Rydh (V) 

Elisabeth Faxelid (V) 

Beata Milewczyk (SD) 

Roland Johansson (SD) 

Annika Hässler Funktionsrätt Stockholms län   

Inge-Britt Lundin, Funktionsrätt Stockholms län 

Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län 

Jesper Strömgren, Funktionsrätt Stockholms län 

Karin Aronsson, Funktionsrätt Stockholms län 

Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län   

Karin Hjalmarsson SRF 

Per Karlström, SRF 

Jeanna Bystrand SRF 

Gunder Wåhlberg DHR  

Jaan Kaur, DHR 
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1.   Presentationsrunda 

Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 

Till justerare valdes Maria Fälth och Annika Hässler.  

 

3.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

4. Sommarjobb inom Region Stockholm 2019   

Cecilia Lundberg och Kristina Pesula informerade om sommarjobb inom 

regionen under sommaren 2019. 

Sommarjobben riktar sig till personer som är mellan 16 och 18 år, och unga 

med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. 

Marknadsföring görs via Region Stockholms webbplats och sociala medier 

samt utskicka till grund- och gymnasieskolor med information till studie- 

och yrkesvägledare samt även via pressmeddelande.  

Ansökningsperioden är från och med 1 mars till 25 mars.  

 

Ansökan görs via en länk på www.sll.se/sommarjobb   och urvalet görs med 

hjälp av lottning. Arbeten finns inom förvaltningar och bolag inom hela lä-

net, vård, administration och vaktmästeri. Två jobbperioder om vardera 

fyra veckor, 17 juni - 14 juli eller 15 juli - 11 augusti 

En uppföljning från förra året visar att av de som svarade på en enkät var 

88 procent nöjda eller mycket nöjda med jobbet, 84 procent kan tänka sig 

att jobba inom Region Stockholm i framtiden och 65 procent fått en föränd-

rad syn på Region Stockholm till det bättre.  
 
 
5. Information om aktuella frågor e-hälsa och digitalisering  

Daniel Forslund informerade bland annat om innovationsfonden, SLL In-

novation, policy för innovation och digitalisering, årligt innovationsbokslut  

regelförenklingar för att underlätta förnyelse, samverkan och upphandling 

mm. Daniel informerade även om Digital Vårdgaranti och Digitala Vårdmö-

ten, vårdgarantin utvidgas med digitala kontakter och breddinförande av 

video, chatt och digitala tjänster. Journalen via nätet samt från pappers-

remsa till e-Frikort 
 

Målet–år 2023 ska Stockholm vara en av världens fem främsta life-science-

regioner. 

–antalet kliniska prövningar i Stockholmregionen ska öka med 50 procent 

fram till 2022. 

–Region Stockholm besvara intresseförfrågningar från life-science-bolag 

inom maximalt tio dagar. 

 

http://www.sll.se/sommarjobb
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Center för Hälsodata etableras under 2019 med samlat ansvar för kun-

skapsbyggnad, bearbetning och utlämnande av hälsodata till vårdgivare, 

forskare och andra externa parter. 

 

Regional Life Science-strategi 

Reviderade strategier för innovation och digitalisering 

Innovationsfonden ska stärkas. 

Regional digital omställningsfond ska undersökas och digital vårdgaranti 

ska genomföras. 

Digitalt kompetenslyft ska genomföras. 

 

Satsningar i budget: 

Digitalt Kompetenslyft, 7 Mkr 

stöd för vårdens chefer och ledare att driva den digitala 

omställningen och kunskap för medarbetare om IT-stöd, 

FVM, patientnära e-tjänster och digitala vårdmöten. 

Digital Vårdgaranti, 11 Mkr  

samlad satsning för definition och genomförande 

Digital tillgänglighet till psykiatrin, 3 Mkr  

fler individanpassade e-tjänster inom psykiatrin 

Etablering av Center för Hälsodata, 4 Mkr  

samlad funktion för insamling, analys och utlämnande av 

anonymiserad hälsodata för forskning och utveckling. 

 

Digital Vårdgaranti 

Målet: ge alla patienter valfriheten att kontakta vården lika 

enkelt på nätet som på telefon eller mottagning. 

Kontaktgaranti – alla vårdgivare ska vara digitalt tillgängliga: 

Det ska vara obligatoriskt för vårdgivare i Stockholmsregionen att 

erbjuda ett basutbud av e-tjänster för att en digital kontakt alltid ska 

kunna vara valbart för patienterna. Under 2019 är målet att majoriteten 

av alla vårdcentraler ska erbjuda digitala vårdmöten och att införande 

även ska ha påbörjats vid akutsjukhusen. 

Svarsgaranti – en digital kontakt ska alltid besvaras i rimlig tid: 

En definition av den digitala vårdgarantin och en detaljerad beskrivning 

av innehållet ska tas fram under 2019, inklusive förslag på svarstider 

och tillgänglighetskrav. 

 

Tillgänglighetsgaranti – alla digitala tjänster ska vara tillgängliga 

och användbara för så många som möjligt:  

Utbudet av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden ska under 2019 utökas och 

funktionaliteten ska utvecklas. 

Den regionala appen för 1177 Vårdguiden ska utvecklas med ny 

funktionalitet, såsom påminnelse inför besök, möjlighet till chatt samt en 

digital vårdnavigator. 

Digitala tjänster ska utvecklas utifrån tillgänglighetskrav baserat på olika 

gruppers behov och på ett sätt som inte exkluderar. 
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Modernisering av avtal och regelverk:  

En samlad översyn av ersättningssystem, vårdavtal och regelverk ska 

genomföras under 2019. Syftet är att de ska främja innovativa 

behandlingsmetoder, prevention, förebyggande insatser samt de 

möjligheter till distansvård som digitaliseringen erbjuder. 

Pappersfri kommunikation: 

invånarna ska under 2019 ges möjlighet att välja bort kallelser, provsvar 

och annan korrespondens via pappersbrev och istället få dem till en säker 

elektronisk brevlåda. 

Etableringsmöjlighet för digitala vårdgivare: 

vårdgivare som enbart erbjuder vård via digitala kanaler och inte på en 

fysisk plats ska under 2019 kunna etablera sig i Stockholmsregionen 

 

Framtidens vårdinformationsmiljö FVM-SLL 

Säkerställa nödvändig anpassning tillika avveckling av system för 

att möjliggöra framtidens vårdinformationsmiljö 

Driva utveckling av vårdprocesser 

Införa nya arbetssätt och processer 

Ansvara för organisationsutveckling, ledning och styrning 

Etablera mottagandeförvaltning samt säkerställa att förväntade 

nytta och effekter uppstår. 

 
 
6. Aktuella frågor från organisationerna  
 
Region Stockholms nya lokaler på Lindhagensgatan 
Till nästa sammanträde önskas en kort genomgång hur särskilda behov tas 
till vara i förvaltningens nya behovsbaserade kontor.  
 
Uppföljningsrapport från myndigheten för delaktighet 
Myndigheten för delaktighet har kommit med en ny rapport där regioner 
svarat på frågor om tillgänglighet mm. Frågan ställdes om vilken avdel-
ning/motsvarande som svarat på frågorna för regionens räkning. Frågan 
återkommer vid nästa sammanträde.  
 
Policy för uppförande och likvärdig behandling 
Vid ett kommande sammanträde önskas en rapport om status för policyn 
för uppförande och likvärdig behandling. 
 
Ny kanslichef SRF 
Ulrika Blomqvist är ny kanslichef inom SRF. Ulrika efterträder Jeanna 
Bystrand.  
 
Uppräkning av bidrag för intressepolitisk verksamhet  
Organisationerna ställde frågan om bidrag för intressepolitisk verksamhet 
kommer att räknas upp inför år 2020. Maria Fält informerade om att dis-
kussioner förs om budget 2020. 
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7. Övriga frågor  
Inga övriga frågor diskuterades. Rapport från övriga samverkansråd inom 
regionen lämnas vid ett kommande sammanträde.  
 
 
Vid pennan: 
 
Agneta Marmestrand 


