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Mötesanteckningar Samverkansråd RS och organisat-
ioner som företräder personer med funktionsnedsätt-
ning  
 
Justeras: 
 
………………………………………………… ………………………………………… 
Maria Fälth     Annika Hässler     

 
Datum 2019-06-13 

 
Tid 14.00 – 16.00 

 
Plats Mälarsalen, landstingshuset   
 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Fälth (KD) ordförande 
Margareta Åkerberg (KD) 
Elisabeth Faxelid (V) 
Annika Hässler Funktionsrätt Stockholms län  
Inge-Britt Lundin Funktionsrätt Stockholms län 
Lennart Håwestam 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 
Ulrika Blomkvist 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. Samordnad individuell plan samt lagen om samverkan vid ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om 
samordnad individuell plan samt lagen om samverkan vid utskrivning fån 
sluten hälso- och sjukvård. 
 
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till 
att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som 
efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från kommun och reg-
ion.  
Lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den 
slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren 
bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
 
Onödig vistelse på sjukhus ska så långt som möjligt undvikas 
Öppenvården ska ta ett större ansvar för planering av fortsatta insatser för 
den enskilde 
Den enskildes delaktighet ska öka 
Samordnad Individuell Plan (SIP) ska vara utgångspunkt för den enskildes 
fortsatta vård och omsorg 
 
Den nya lagen innebär bland annat att: 
Öppenvården får utökat ansvar för planeringen av den enskildes fortsatta 
vård och omsorg. Fast vårdkontakt för den enskilde utses i öppenvården.  
Öppenvården och kommunen ska vid inskrivning börja planera för att ta 
emot den enskilde vid utskrivning.  
I stället för SOVP kommer en SIP att upprättas. Den fasta vårdkontakten i 
öppenvården ansvarar för att SIP upprättas. 
 
SIP utifrån SOL (2001:453) och HSL (SFS nr: 2017:30) 
Även utifrån Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård (2017:612) 
SIP är ett verktyg som beskriver det samordnande stöd och de insatser som 
den enskilde har behov av från kommunen och den regionfinansierade 
hälso- och sjukvården. 
Den enskilde och eventuell närståendes delaktighet i planeringen ska beak-
tas vid upprättandet. 
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5.  Aktuella forskningsfrågor  
Jan Andersson informerar om aktuella forskningsfrågor.  
Rehabilitering för synnedsatta. Synpedagogerna blir färre och aktuell forsk-
ning inom synnedsättningar och behov av rehabilitering.  
Inrättande av ett hälsocentrum, Centrum för hälsodata.  
 
 
6. Aktuella frågor från organisationerna  
SLL.se. ibland svårt att hitta protokoll och beslutsunderlag. 
Tillgänglighetsvandring i de nya lokalerna för hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen. 
Rehabilitering generellt.  
Inför hösten – Jenni Norberg, Life Science Lab bör bjudas in till ett sam-
manträde med samverkansrådet i höst.  
SRF och Funktionsrätt Stockholms län kontaktar sekreteraren om kom-
mande punkter.  
 
 
7. Övriga frågor  
Inga övriga frågor diskuterades.  
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Agneta Marmestrand med flera 
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