
Verksamhetberättelse 

2019

Normkritik

Tema  
Digitalisering

Tillsammans 
blir vi starka 

Järvaveckan

Ett samhälle 
för alla

Tillgänglighet

Delaktighet



Funktionsrätt Stockholms 
läns styrelse
I vår verksamhetsberättelse beskriver vi de viktigaste delarna av det 
intressepolitiska arbete som utförts under 2019. Grunden i vårt arbete är 
ett normkritiskt förhållningssätt. Med en vardaglig ton vill vi göra verksam-
hetsberättelsen tillgänglig för alla. Vår ambition är att representera alla 
våra 44 föreningar. Tillsammans blir vi starka.

2019 har vi haft fokus på digitalisering. Utvecklingen i regionen inom 
detta område berör alla våra medlemmar. Ett omfattande samarbete med 

regionen har inletts.  Alla som arbetar i 
regionen samt politiker erbjuds insiktsut-
bildning. Vi hoppas att detta ska leda till 
ökad kunskap och väl grundade beslut.
Under Järvaveckan har våra föreningar 
fått möjlighet att delta genom att sprida 
information, samarbeta och bilda nya 
nätverk.

Samarbetet med Region Stockholm har 
förstärkts. Ett exempel på detta är ett ökat 
samarbete med Kulturförvaltningen. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Trafikförvaltningen, Locum och Läke-
medelskommittén är andra exempel på 
gott samarbete. Vi bevakar och deltar 
även i primärvårdens utveckling.

Vi vill tacka alla inspirerande deltagare 
i våra föreningar och hoppas på fortsatt 
gott samarbete. 

Vi vill också tacka alla på vårt kansli som arbetar för att stötta oss i vårt 
viktiga uppdrag att skapa ett samhälle för alla.

Slutligen vill vi tacka Region Stockholm för gott samarbete under året.

För styrelsen
Annika Hässler, Ordförande

Annika Hässler är ordförande i 
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Vad är Funktionsrätt 
Stockholms län?
Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation för 44 förening-
ar inom länet, alla med unika erfarenheter och kunskaper inom Region 
Stockholms olika verksamhetsområden. Tillsammans representerar vi ca 
70 000 medlemmar. Funktionsrätt Stockholms län är partipolitiskt och 
religiöst obundet, och föreningen är organisatoriskt och ekonomiskt 
stabil.

Funktionsrätt Stockholms län har inflytande i många delar av Region 
Stockholms verksamhet. Regionen har ett stort och komplext uppdrag. 
Att arbeta intressepolitiskt innebär att vi tillvaratar och bevakar medlem-
marnas intressen. Vi är kunskaps- och rättighetsbärare och förmedlar våra 
kunskaper och erfarenheter på en strukturell nivå. Funktionsrätt Stock-
holms län möjliggör långsiktiga samarbeten, förmedlar kontakter och 
bygger nätverk som gör att vi blir starka tillsammans. Under 2019 har vi 
haft digitalisering som tema. Det har varit en röd tråd i all intressepolitisk 
verksamhet under året. 

Funktionsrätt Stockholms län har ett samverkansavtal med Region Stock-
holm. Detta ger oss möjlighet att påverka verksamheterna inom Region 
Stockholm. Vi är glada över att vår kompetens, våra insiktsutbildningar, 
våra erfarenheter och åsikter allt oftare efterfrågas i många olika 
sammanhang! Vårt mål är att tidigt påverka utvecklingen i Region Stock-
holms verksamheter, för att bidra till att skapa möjligheter för alla att delta 
isamhället på jämlika villkor.
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Region Stockholm

Hälso- och sjukvårds-
nämnden

Trafiknämnden

Patientnämnden

Regionsstyrelsen
Regionledningskon-
toret

Regionägda bolag 
och förvaltningar som 
drivs som bolag

Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkansråd

Bidragsgruppen

Resursgrupp land och sjö

Resursgrupp Färdtjänst

Sodexo hjälpmedels-
services brukarråd

Hälso- och sjukvårds-
nämndens presidium

Akademiskt specialist-
centrums brukarråd

Förvaltning utbyggd 
tunnelbana

Locum

Stockholms läns 
sjukvårdsområde

Trafikförvaltningen

Patientnämndens 
förvaltning

Samverkansråd

Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor

Läkemedelskommitténs brukarråd

Patientsäkerhetsgruppen

Hjälpmedel Stockholm

Kulturnämnden

Tillväxt- och region-
planenämnden

Samverkansråd

Samverkansråd

Kulturförvaltningen

Tillväxt- och region-
planeförvaltningen

Färdtjänstnämnden

Vårdens kunskaps-
styrningsnämnd

Delar av Region 
Stockholm, som vi 
samverkar med.

Samverkansråd - grupper där 
Funktionsrätt Stockholms län 
har representanter inom ramen 
för vårt samverkansavtal med 
landstinget.Övriga grupper: grupper där 

Funktionsrätt Stockholms län 
har representanter.

Grupper där referensgruppen för 
hjälpmedelsfrågor sitter med.
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Vad innebär ”Funktionsrätt”? 
Sedan årsmötet den 14 maj 2018 heter vi Funktionsrätt Stockholms län. 
Med ”funktionsrätt” menar vi rätten att fungera i samhällslivet på lika 
villkor. Det betyder att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina 
mänskliga rättigheter. Med ordet ”funktionsrätt” i föreningsnamnet tas ett 
nytt steg framåt i sättet att tänka och tala om funktionsrättsfrågor. 
Namnbytet ska ses som ett sätt att höja rösten, skapa ny energi och 
se varje individ som en fullvärdig del av samhället!

Vy över Norr Mälarstrand i Stockholm.
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Funktionsrätt Stockholms läns uppdrag
Funktionsrätt Stockholms län har representanter i flera olika råd och 
grupper. Det intressepolitiska påverkansarbetet sker främst i samverkans-
råd med Region Stockholms förvaltningar, enligt vårt samverkansavtal. 

Funktionsrätt Stockholms län och Region Stockholm har ett samverkans-
avtal. Det innebär att Region Stockholm ska samverka med Funktionsrätt 
Stockholms län rörande sina verksamheter. Funktionsrätt Stockholms län 
har ett kansli som ska stödja och organisera föreningens arbete. I model-
len på sida 7 har vi försökt att illustrera Region Stockholms organisation 
och hur den hänger ihop med våra samverkansråd och grupper.

Samarbetsorganisationer
Funktionsrätt Stockholms län samarbetar med DHR Stockholms läns 
distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. Organisatio-
nerna har samma samverkansavtal som vi har.

DHR Stockholms läns distrikt är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation som står för Delaktighet Handlingskraft och Rörelse-
frihet. Organisationen verkar för ett samhälle som alla ska kunna delta i, 
som inte utesluter människor som tar sig fram med hjälpmedel såsom 
permobil eller rullstol. 

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland är en partipolitiskt och 
religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och 
Gotlands län. Organisationens främsta uppgift är att, utifrån tanken om 
alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktig-
het och jämlikhet på alla områden. 

9



Kollektivtrafik för alla
FN:s funktionsrättskonvention fastslår att personer med funktionsvariation 
ska kunna röra sig fritt och så oberoende som möjligt kunna förflytta sig 
på det sätt och vid den tid som de själva väljer. Kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig för alla invånare och då måste Region Stockholm planera så att 
personer med funktionsvariationer kan använda kollektivtrafiken. 

Funktionsrätt Stockholms län driver intressepolitiska frågor i följande 
samverkansgrupper:

• Trafikförvaltningen
• Resursgrupp färdtjänst
• Resursgrupp land och sjö
• Resursgrupp förvaltning för utbyggd tunnelbana
• Trafikverkets regionala samrådsgrupp

Trafikförvaltningen
Den befintliga samverkansmodellen förändrades 2019 då en ny nämnd 
tillsattes, Färdtjänstnämnden, som är fristående från Trafiknämnden. Funk-
tionsrätt Stockholms län tyckte inte att den här uppdelningen var bra 
eftersom den splittrar samverkan kring trafiken. Detta gjorde att vi tillsam-
mans med funktionsrättsorganisationerna skrev en skrivelse. Den skicka-
des till trafikregionsrådet Kristoffer Tamsons och föreslog en förändring av 
mötesupplägget i samverkansmodellen.

Skrivelsen uppmanade en sammanhållen kollektivtrafik och att inte skilja på 
särskild och allmän kollektivtrafik. Efter skrivelsen fördelades mötena som 
äger rum på Trafikförvaltningen, med två möten om allmän kollektivtrafik, 
två möten om särskild kollektivtrafik samt två möten med både särskild 
och allmän kollektivtrafik. 

Försöket ska utvärderas av Funktionsrätt Stockholms län och Trafikförvalt-
ningen under försommaren 2020.
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Resursgrupp Färdtjänst
Resursgupp Färdtjänst ingår i Trafikförvaltningen, men är en egen nämnd. 
Samverkan sker tillsammans med intresseorganisationerna. Dialogens 

fokus har varit på upphandling av kund-
service för resegaranti, kundservice och 
beställningscentralen. Under 2019 har 
gruppen träffats ca 25 gånger för att 
diskutera olika frågor inom färdtjänsten.
Avtalet reglerar även antalet tillgängliga 
färdtjänstbilar. I och med det nya avtalet 
blir det 1 400 fler taxibilar som kör färd-
tjänst. Totalt är det 3 800 färdtjänstbilar i 
Stockholms län.

Visste du att det nya färdtjän-
stavtalet började gälla från 
1 april 2019? Det nya avtalet 
ställer högre krav på förarnas 
utbildning och kunskap kring 
olika funktionsvariationer. 

Ett av Funktionsrätt Stockholms läns mål är att göra kollektivtrafiken tillgänglig 
för alla, oavsett funktionsvariation. 11



Visste du att en ny version om 
Mina Sidor lanserades i maj?

Visste du att assistanshund 
och ledarhund har haft olika 
innebörd i olika sammanhang? 
Skillnaden mellan en assistans-
hund och en ledarhund är vil-
ken uppgift hunden har för sin 
brukare. Assistanshundar kan 
till exempel hjälpa till att lindra 
ångest eller varna för ett epi-
leptiskt anfall hos brukaren. 
Ledarhundar hjälper blinda 
brukare att hitta i samhället. 

Syftet med den nya versionen 
är att den är mer tydlig och an-
vändarvänlig och ska underlätta 
vid bokning av resor digitalt.

Resultatet är att Mina sidor nu 
är användarvänliga och till-
gängliga så att så många som 
möjligt enkelt kan använda 
sidan. Den är också byggd efter 
lagstiftad standard.

Resursgrupp Tillgäng-
lighet/Land och sjö
Resursgrupp tillgänglighet/
land och sjö arbetar med frågor 
som handlar om tillgänglighet i 
kollektivtrafiken både till lands 
och till sjöss. Ombyggnaden 
av Slussen, framkomlighet och 
bristande ledstråk har varit 

stående punkter på agendan, men många andra tillgänglighetsfrågor har 
diskuterats.

Syftet är att både assistanshundar och 
ledarhundar skall få vistas i trafiken på 
samma villkor. 

Resultatet är att Trafikförvaltningen un-
der 2019 beslutade att både ledar-
hundar och assistanshundar ska tillåtas 
vara med i trafiken på lika villkor.

Förvaltning för utbyggd 
tunnelbana
Förvaltningen har i uppdrag att bygga ut 
tunnelbanan med nästan två mil nya spår 

Med Storstockholms lokaltrafik som binder 
samman både land och sjö kan du resa med 
pendeltåg, tunnelbana, tvärbana, lokalbanor, 
buss och båt.
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och tio nya stationer. Under året har gruppen arbetat med Gul linje, Blå 
linje, konsten på de nya stationerna och tillgänglighet i kollektivtrafiken. 

Syftet är att det skall vara lättare för alla, även 
personer med funktionsnedsättningar, att 
orientera sig i tunnelbanan.

Resultatet är att resenärerna ges möjlighet att 
enklare orientera sig i kollektivtrafiken när 
stationerna har olika konstnärliga gestaltningar. 

Trafikverket
Trafikverket är en statlig myndighet som har till uppgift att se till att våra 
vägar är framkomliga och att tågen kommer i tid. Vi samverkar med myn-
digheten i frågor som handlar om trafiken i regionerna Stockholm, Sörm-
land, Uppland och Gotland. Under året har gruppen arbetat med 
tillgänglighetsfrågor rörande Getingmidjan och Flemingsberg station. 

Syftet med utbildningen är att belysa tillgäng-
lighet och bemötande framförallt för personer 
med kognitiva eller dolda funktionsnedsätt-
ningar.

Resultatet är att informationsvärdarna har för-
ståelse att alla reser olika och att det finns 
funktionsnedsättningar som inte syns. 

Visste du att vi har tyckt 
till om hur konsten kan 
göra nytta för vår mål-
grupp i tunnelbanan?

Visste du att vi har lämnat 
synpunkter och förslag 
på den utbildning som 
Trafikverket höll för 200 
informationsvärdar som 
arbetade för att guida 
resenärer rätt när Geting-
midjan var avstängd 
under sommaren?
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Hälso- och 
sjukvård för alla
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsnedsätt-
ning har rätt till bästa möjliga hälsa. För Funktionsrätt Stockholms län inne-
bär det att vården ska vara god, jämlik, evidensbaserad och tillgänglig. 
Den ska också vara förebyggande och patientsäker. Funktionsrätt Stock-
holms län driver intressepolitiska frågor i följande samverkansgrupper: 

• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
• Stockholms läns sjukvårdsområde
• Referensgruppen för hjälpmedel
• Sodexo hjälpmedelservice brukarråd
• Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och Medicinteknisk apparatur i 

hemmets brukarråd
• Patientsäkerhetsgruppen
• Region Stockholms läkemedelskommittés brukarråd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen diskuterar över-
gripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Under året har vi bland annat pratat 
om kompetensförsörjning, akutsjukhusens uppdrag samt forskning och 
utveckling. 

Vi har även träffat Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och Vårdens 
kunskapsstyrningsnämnds ordförande två gånger. Funktionsrätt Stock-
holms län har deltagit på flera workshops som har handlat om specifika 
ämnen eller frågeställningar. Ett exempel är Strategi för egenvård.  

14



Syftet med specialiserade vårdcentraler är 
att det finns kunskap om funktions-
variationer och förutsättningar att bemöta 
patienterna utifrån deras behov och 
förutsättningar. 

Resultatet är att personer med funktions-
variation kan välja en vårdcentral som har 
kunskap och därmed få ett bättre bemö-
tande, omhändertagande, vård och 
behandling i primärvården.

Visste du att snart kan vårdcen-
traler som arbetar på uppdrag 
av Region Stockholm bli speciali-
serade på funktionsvariationer? 
Specialiserade vårdcentraler är 
en intressepolitisk fråga som 
Funktionsrätt Stockholms län 
har drivit länge. Vår medverkan 
i workshops och i Region Stock-
holms primärvårdsstrategis 
styrgrupp har gett resultat.

Ett av Funktionsrätt Stockholms läns mål är att alla vårdmottagningar ska vara 
tillgängliga för alla patienter, oavsett funktionsvariation.
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Region Stockholms läkemedelskommittés brukarråd
Region Stockholms läkemedelskommittés brukarråd består av representan-
ter från funktionsrätts- och pensionärsorganisationer. Brukarrådets syfte är 
att diskutera frågor som handlar om läkemedel. En återkommande punkt i 
brukarrådet är utvecklingen av Kloka listan. Kloka listan är en sammanställ-
ning av läkemedelsrekommendationer för behandling av vanliga sjukdo-
mar. Det finns två versioner, en för vårdgivare och en för patienter. 

Syftet är att fler ska känna trygga med de 
läkemedel de har fått utskrivna.

Resultatet är att Region Stockholms läke-
medelskommitté ska fortsätta att utveckla 
de broschyrer som redan finns. De tar 
även fram material eller mallar som kan 
anpassas utifrån patientens behov och 
förutsättningar. 

Stockholms läns sjukvårdsom-
råde
Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder hälso-och sjukvård i Region 
Stockholms regi. Det gör de inom områdena primärvård, psykiatri, geriatrik, 
avancerad sjukvård i hemmet, somatisk specialistvård samt habilitering och 
hjälpmedel. Under året diskuterade vi bland annat frågor som handlade 
om hur information överförs mellan olika vårdgivare, specialiserade vård-
centraler och vi har tyckt till om webbutbildningen ”Möta personer med 
funktionsnedsättning”. 

Visste du att brukarrådet har 
lämnat idéer och förslag på 
hur Region Stockholms läke-
medelskommitté ska kunna 
nå ut med information om 
läkemedel till fler patienter?

Ett av Funktions-
rätt Stockholms 
läns mål är att 
det ska finnas ett 
brett sortiment 
av hjälpmedel.
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Referensgruppen för hjälpmedel
Referensgruppen för hjälpmedel diskuterar aktuella frågor inom hjälpme-
delsområdet. Under 2019 drev Funktionsrätt Stockholm län bland annat 
frågan om bristande tillgänglighet och support för bildtelefoni. Bildtele-
foni är en anpassad tjänst för dem som inte kan använda en vanlig telefon 
eller mobiltelefon. 

Sodexo hjälpmedelservices brukarråd 
Sodexo hjälpmedelservice är hjälpmedelscentralen i den norra delen av 
Stockholms län. I brukarrådet diskuterar vi frågor om hjälpmedels-
centralens utbud, sortiment och service. 

Syftet är att hjälpmedelsanvändare ska ge 
sina erfarenheter och utvärdera Sodexo 
hjälpmedelservices sortiment och 
produkter.

Resultatet är att brukarperspektivet ska 
leda till ett bättre sortiment av hjälpmedel. 

Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och  
Medicinteknisk apparatur i hemmets brukarråd
Hjälpmedel Stockholm är en hjälpmedelscentral i den södra delen av 
Stockholms län. Till KommSyn och Medicinteknisk apparatur i hemmet 
kommer hjälpmedelsanvändare från hela länet. På brukarrådets möten 
har vi under året haft en dialog om frågor med syftet att förbättra produk-
ter, service, tillgänglighet och information om olika typer av hjälpmedel. 

Visste du att vi har hjälpt 
Sodexos hjälpmedelservice 
att hitta hjälpmedelsanvän-
dare till ett pilotprojekt? 
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Kultur för alla
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktions-
nedsättningar ska kunna delta i kulturlivet och utöva kultur på lika villkor 
som andra. För Funktionsrätt Stockholms län innebär det att kulturen ska 
vara tillgänglig, erbjuda rekreation och avkoppling. Det ska finnas stöd till 
särskilda kulturella och språkliga identiteter. Det handlar till exempel om 
teckenspråk och dövas kultur. 

Kulturförvaltningen
Vi samverkar med Kulturförvaltningen kring frågor som handlar om ut-
vecklingen av kulturen i länet. Vi har haft en dialog om konsten på Nya 
Karolinska Solna och blev inbjudna på en konstvisning på sjukhuset. 
Under verksamhetsåret var Funktionsrätt Stockholms län med och tog 
fram en insiktsutbildning för Kulturförvaltningen. Vi genomförde en 
testutbildning för chefer i november.

Syftet med de tre arbetsgrupper-
na är att fördjupa samarbetet och 
bidra med synpunkter och idéer 
som utvecklar och tillgängliggör 
Kulturförvaltningens uppdrag. 

Resultatet är bland annat att konsten på Sankt Eriks ögonsjukhus kommer 
att göras mer tillgänglig så att fler kan ta del av den. Även att bevaka per-
soner med funktionsvariationers möjlighet att delta i folkbildning. Samt att 
Kulturförvaltningens lokaler blir mer tillgängliga.  

Visste du att under 2019 formades 
tre nya arbetsgrupper kopplade till 
samverkansrådet? 
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På Nya Karolinska Solna hänger konstverket Nördliche Dämmerung av 
Johan Scott. 19



Digitalisering för alla
FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsnedsätt-
ning ska ha tillgång till bästa möjliga digitala informations- och kommu-
nikationsteknik. De länder som följer konventionen ska främja utveckling, 
tillverkning och distribution av tillgänglig digital teknik. Alla ska ha råd att 
använda den senaste tekniken i sin vardag. 

Digitalisering handlar om att många saker som tidigare har gjorts manu-
ellt kan nu göras via en dator eller en smart telefon. Det kan till exempel 
vara när vi har kontakt med hälso- och sjukvården eller myndigheter men 
också när vi handlar i en mataffär eller åker kollektivt. Vi valde temat 

Bild från Funktionsrätt Stockholms läns 
event ”Bli en digital hjälte”. 

1177 vårdguiden, 
Alltid Öppet och 
Färdtjänstens mina 
sidor är exempel på 
digitala tjänster.

20



eftersom det berör alla människor som bor i Sverige och i Stockholms 
län. De senaste tio åren har utvecklingen av digitala tjänster gått mycket 
snabbt. Personer med funktionsvariation har olika förutsättningar att an-
vända digitala tjänster. Bristande tillgänglighet är en 
diskrimineringsgrund.  

Funktionsrätt Stockholms läns arbetar intressepolitiskt för att Region 
Stockholms beslutsfattare ska ta beslut som inte stänger ute personer 
med funktionsvariation. Det kan till exempel handla om att digitala tjäns-
ter ska uppfylla alla krav på tillgänglighet för att så många som möjligt ska 
kunna använda dem. 

Funktionsrätt i Stockholms län startade 
en intern arbetsgrupp som bestod av 
Funktionsrätt Stockholms läns intresse-
politiska handläggare och kommunika-
tör. Digitaliseringsgruppen har arbetat 
med att ta fram seminarier, workshops 
och sammanställt material. 

Temaåret 
2019 arbetade Funktionsrätt Stockholms 
län med temat digitalisering. Funktionsrätt 
Stockholms län anordnade seminarier för 

att ta reda på medlemsgrup-
pernas behov och utmaningar 
kring det digitala användan-
det. Efter mötena tog vi fram 
ett material som heter ”Vi re-
volutionerna digitaliseringen! 
– Funktionsrätt Stockholms län 
om digital tillgänglighet”. Vårt 
mål är att Region Stockholm 
ska erbjuda universellt utfor-
made digitala tjänster. Det ska 
även finnas alternativ till digi-
tala tjänster för de personer 
som inte kan använda dem.

Bilder från digitaliseringsevenemanget ”bli en 
tillgänglighetshjälte”. 21



Syftet är att visa hur digitala tjänster 
som inte är tillgängliga kan utesluta 
personer från viktiga samhälls-
funktioner. 

Resultatet är att regionens politiker och tjänstepersoner har fått större 
förståelse för vilka möjligheter och utmaningar det finns med digitala 
tjänster.

Samverkan kring digitalisering 
Funktionsrätt Stockholms län driver intressepolitiska frågor i följande 
samverkansgrupper:

• Inera
• Framtidens vårdinformationsmiljös patient- och närståenderåd

Visste du att vi anordnade en 
digital insiktsutbildning för 
Region Stockholms politiker?  

Bilder från digitaliseringsevenemanget 
”bli en tillgänglighetshjälte”.
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Inera
Funktionsrätt Stockholms läns samverkan med Inera är viktig. Den handlar 
om att anpassa Region Stockholms digitala tjänster så att de är tillgäng-
liga. Inera äger och utvecklar till exempel www.1177.se och Journal via 
nätet. Under året har samverkansgruppen arbetat med att ge olika 
tillgänglighetsperspektiv i Ineras tjänster. 

Syftet med utbildningen är att öka kun-
skaperna om hur digitala tjänster ska bli 
tillgängliga för alla oavsett funktionsva-
riation. 

Framtidens vårdinformationsmiljös patient- och 
närståenderåd
Funktionsrätt Stockholms län sitter med i projektet Framtidens vård-
informationsmiljös patient-, närstående och brukarråd. Framtidens vård-
informationsmiljö är Region Stockholms nya system för att kommunicera 
och dokumentera inom hälso- och sjukvården. I rådet diskuterar vi hur det 
framtida systemet ska byggas för att det ska bli ett så bra vårdbesök som 
möjligt. Vi bidrar med kunskap om våra målgruppers behov och 
utmaningar. 

Syftet är att vi bidra med patientper-
spektivet och att lämna synpunkter i 
upphandlingens kravspecifikation.

Resultatet är att kravspecifikationen 
ska leda till en tjänst som är tillgäng-
lig och användarvänlig för både 
personal och patienter.

Visste du att vi tillsam-
mans med Inera planerar 
en insiktsutbildning för 
deras personal?

Visste du att Funktionsrätt Stock-
holms län har representanter med 
i upphandlingen av Framtidens 
vårdinformationsmiljö? 
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Arbetsmarknad för alla 
FN:s funktionsrättskonvention säger att alla har samma rätt till arbete på 
lika villkor. Arbetsmarknaden ska vara inkluderande och fri från diskrimi-
nering. Funktionsrätt Stockholms län arbetar för att främja möjligheter till 
anställning.

2019 gjorde Funktionsrätt Stockholms län en nystart av Arbetsmarknads-
gruppen. Gruppens syfte är att arbeta intressepolitiskt för att fler personer 
med funktionsvariation ska ha ett jobb.

Vägar till arbetsmarknaden
Tillsammans med Region Stockholm har vi arbetat med deras nya utbild-
ning ”Inkluderande rekrytering”. Vi har även lämnat synpunkter på 
webbutbildningen ”Att undanröja hinder”. 

Varje år erbjuder Region Stockholm sommarjobb till länets 16-18-åringar. 
Ungdomar med funktionsvariation är en prioriterad grupp. Vi har arbetat 
med frågan på olika sätt. I samverkansrådet med Regionstyrelsens 
politiker argumenterade vi för att antalet platser för ungdomar med 
funktionsvariation ska ökas. Detta eftersom personer med funktions-
variation i högre utsträckning har svårare att komma ut på arbets-
marknaden. Vi har även granskat och lämnat förslag för att öka 
tillgängligheten i ansökningsformuläret för sommarjobben. 

Syftet med arbetsmarknadsmässan 
var att möjliggöra möten mellan 
ungdomar och arbetsgivare. 

Resultatet blev att ungdomarna fick 
en möjlighet att få kontakt med 
arbetsgivare och skolor.

Visste du att Funktionsrätt Stock-
holms län anordnade en arbets-
marknadsmässa för ungdomar i 
Stockholms län? På mässan fanns 
Region Stockholm, kommuner i 
Stockholms län, privata arbets-
marknadsaktörer, lärosäten och 
våra medlemsföreningar. 
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Funktionsrätt Stockholms län höll en arbetsmarknadsmässa för ungdomar i 
Region Stockholm, för att möjliggöra möten mellan ungdomar och 
arbetsgivare. 25



Övrig samverkan 
Att samverka innebär att föra en dialog med representanter på olika nivå-
er i regionen. Nedan följer en beskrivning av dessa samverkansgrupper:

• Regionstyrelsens politiker
• Regiondirektören
• Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
• Locum AB

Regionstyrelsens politiker 
Funktionsrätt Stockholms län deltar i samverkansrådet med Regionstyrel-
sens politiker. Där diskuterar vi frågor inom Region Stockholms alla verk-
samhetsområden. Under året pratade vi bland annat om sommarjobb för 
ungdomar, digitaliseringsfrågor, forskningsfrågor och Region Stockholms 
nya policy för social hållbarhet. 

Syftet är att öka Region Stockholms kun-
skaper om de olika behov och förutsätt-
ningar som personer med funktionsvaria-
tioners kan ha. 

Resultatet är att den digitala vårdgarantin 
funkar för så många som möjligt. 

Visste du att Funktionsrätt 
Stockholms län har bidragit 
med synpunkter till Region 
Stockholms nya digitala vård-
garanti?
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Regionledingskontoret/regiondirektören
I början av året blev Carina Lundberg Uudelepp ny regiondirektör. Efter 
att Funktionsrätt Stockholms län efterfrågat samverkan hade vi ett plane-
ringsmöte inför framtida mötesupplägg. 

Det nya förslaget innebär att region-
direktören ska medverka på samverkans-
råden med Regionstyrelsens politiker. 
Samverkan med regiondirektören ska ske 
två gånger per år.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Funktionsrätt Stockholms län samverkar med Tillväxt- och regionplaneför-
valtningen kring frågor som handlar om regional utveckling. Under året 
har vi diskuterat klimatfrågor, utvecklingen av cykeltrafik i länet och 
kompetensförsörjning. 

Visste du att Funktionsrätt 
Stockholms län träffar Region-
direktören två gånger per år?

Funktionsrätt Stockholms län deltar i samverkansrådet med Regionstyrelsens 
politiker.
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Syftet är att fler personer med funktions-
variation ska få vara en del av arbetslivet 
utifrån sina behov och förutsättningar. 

Resultatet är att Region Stockholm ska 
bli bättre på att rekrytera personer med 
funktionsvariation. 

Locum AB
Funktionsrätt Stockholms län har en nära samverkan med Locum AB. Lo-
cum AB är ett bolag som bygger, förvaltar och utvecklar vårdfastigheter 
åt Region Stockholm. Samverkansrådet gör regelbundna studiebesök i 
vårdlokaler. I år har vi kontrollerat tillgängligheten på den nya akut-
mottagningen på Södersjukhuset och den nya operationsbyggnaden på 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. 

Syftet är att besökare oavsett funktionsva-
riation enkelt ska kunna hitta rätt i 
vårdlokalerna.

Resultatet är att sjukhusens besökare ska 
kunna hitta i vårdmiljöerna. 

Visste du att Funktionsrätt 
Stockholms län har lyft frågor 
om personer med funktions-
variations värde på arbets-
marknaden i länet?  

Visste du att vi har varit med 
och tillgänglighetsanpassat 
orienteringskartor för samtliga 
sjukhus i Stockholms län både 
inomhus och utomhus?

Funktionsrätt 
Stockholms län har 
varit med och till-
gänglighetsanpassat 
orienteringskartor 
för samtliga sjukhus i 
Stockholms län.

28



Interna arbetsgrupper
Funktionsrätt Stockholms län har under verksamhetsåret haft fem interna 
arbetsgrupper. Grupperna har skapats efter önskemål i motioner eller för-
slag från medlemsföreningarna eller Funktionsrätt Stockholms läns styrel-
se. Syftet är att arbeta fördjupat inom olika områden. Grupperna varierar 
i storlek från fyra till nio personer och har olika strukturer. Till några grup-
per nominerar medlemsföreningarna, andra består av förtroendevalda i 
samverkansråden. 

Grupperna är

• Nätverket Hälsa för alla
• Referensgruppen för barn, unga och deras närstående
• Trafikgruppen
• Utbildningsgruppen
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Nätverket hälsa för alla
Hösten 2019 startade Funktionsrätt Stock-
holms län ett nytt intressepolitiskt nätverk 
med namnet Hälsa för alla. Nätverket ska vara 
en mötesplats för våra förtroendevalda som 
samverkar med Region Stockholm inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. 

Referensgruppen för barn, unga och deras 
närstående
Funktionsrätt Stockholms läns Referensgrupp för barn, unga och deras 
närstående har i uppdraget att ta fram underlag och förslag på gemen-
samma intressepolitiska frågor som rör målgruppen. Under 2019 har 
gruppen arbetat med FN:s konvention om rättigheter för barn. Gruppen 
har tagit fram förslag på aktiviteter för att uppmärksamma att barnrätts-
konventionen blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Vi har arbetat utifrån 
frågeställningen hur påverkar det barn med funktionsvariationer.

Syftet är att Region Stockholm ska bli bättre 
på att ta tillvara vad barn och unga med funk-
tionsvariationers tycker är viktigt. 

Resultatet är att vi fortsätter diskussionen 
kring hur barn och ungdomar kan göras del-
aktiga i beslutsprocesser. 

Trafikgruppen
Funktionsrätt Stockholms län har en intern trafikgrupp för alla förtroen-
devalda som sitter i Trafikförvaltningens samverkansråd, Förvaltning för 
utbyggd tunnelbana, Resursgrupper för Färdtjänst och Tillgänglighet land 
och sjö samt Trafikverket.

Under året har trafikgruppen bland annat lämnat synpunkter på den nya 
Färdtjänstappen och Mina Sidor. Dessa tjänster används för att boka färd-
tjänst till exempel. Trafikgruppen har också arbetat för att funktionsrätts-
organisationerna ska vara med i början av en upphandling. 

Visste du att förra året 
startade referensgruppen 
ett samarbete med Region 
Stockholms strateg för 
barnrättsfrågor?

På Referensgruppen för barn, unga 
och deras närståendes nätverksträff i 
oktober tog vi temperaturen på vad 
deltagarna tyckte om olika frågor.

30



Utbildningsgruppen 
Funktionsrätt Stockholms län har en intern grupp för utbildningsfrågor. 
Under året har gruppen bland annat arbetat med att ta fram koncept för 
utbildningar. Till exempel en fördjupad insiktsutbildning för studenter på 
Studie-och yrkesvägledarutbildningen. Utbildningsgruppen deltog och 
informerade om funktionsvariationer på Ambulansmässan i Sollentuna 
våren 2019. 

Syftet med webbaserade utbildningar 
är att fler som arbetar inom Region 
Stockholm ska kunna gå utbildningen. 

Resultatet är att sprida kunskap och 
förståelse om främst dolda funktions-
variationer.

Visste du att Utbildningsgruppen 
under året började arbeta med att 
ta fram en webbaserad utbildning 
om olika funktionsvariationer?

Funktionsrätt 
Stockholms län 
firar med egen 
tårta. 
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Intressepolitiska 
aktiviteter under året

Järvaveckan 2019 – en fortsatt succé
Järvaveckan arrangeras av The Global Village, som arbetar för att skapa 
en mötesplats mellan folkvalda politiker och medborgarna. 2019 satte 
Järvaveckan ett nytt besöksrekord med 53 000 besökare på fem dagar. 
Funktionsrätt Stockholms län hyrde ett tält där alla medlemsföreningar 
fick delta utan kostnad. 

Den 13 juni höll vi en paneldebatt ”Satsa på vår hälsa!”. Utgångpunkten 
var hur vi kan uppnå jämlik hälsa i Stockholms län. Fokus var personer 
med funktionsvariationer och personer som bor i socioekonomiskt min-
dre gynnsamma områden. I panelen fanns politiker från Region Stock-
holm, hälso- och sjukvårdpersonal och representanter från civilsamhället. 
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Syftet med att delta på Järvaveckan är att 
skapa en plattform för medlemsföreningarna 
att arbeta intressepolitiskt och öka kunska-
perna om olika funktionsvariationer. 

Resultatet är att medlemsföreningarna har 
fått möjlighet delta i samhällsdebatten, träffa 
medborgare, sprida information och värva 
medlemmar.

Visste du att 21 av Funktions-
rätt Stockholms läns 44 med-
lemsföreningar medverkade 
som utställare i vårt tält? Det 
är en ökning med fem fören-
ingar, jämfört med 2018. 

Panelen från vänster: Haibe Hussein samordnare Transkulturellt centrum, 
Anders Printz moderator, Annika Hässler ordförande Funktionsrätt Stockholms 
län, Tobias Nässén (m) vård- och valfrihetsregionråd Region Stockholm, Liz Gref 
verksamhetschef Vårby vårdcentral, Jamie Bolling projektledare Disabled 
Refugees Welcome och Talla Alkurdi (s) oppositionsregionråd, 
Region Stockholm.
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Folk som minglar på Järvaveckan. 
I myllret syns Funktionsrätt 
Stockholms läns representanter.
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Nätverksträffar 
I maj höll vi ett nätverksmöte med temat bidrag. Vi bjöd in Maria Fälth 
(kd) som är ordförande i Region Stockholms bidragsgrupp och Mikael 
Wahldén från Allmänna arvsfonden. Frågan engagerade många av våra 
medlemsorganisationer och vi slog ett nytt besöksrekord med 57 personer. 

Årets sista nätverksträff hade temat Statsminister för en dag! Deltagarna 
fick samarbeta med frågeställningen om du var statsminister för en dag, 
vilka tre funktionsrättsfrågor skulle du ändra på? På nätverksträffen 
dukade vi upp med en buffé av intressepolitiskt pyssel, klotterplank 
och tillverkning av knappar. 

På Funktionsrätt 
Stockholms läns 
nätverksträffar känner 
vi gemenskap i vårt 
skapande. På 
bilderna tillverkar 
vi pins.
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Utbildning
Engagera mera, representera flera
2019 lanserade Funktionsrätt Stockholms län en ny intern utbildning för 
Funktionsrätt Stockholms läns förtroendevalda i samverkansråden. Syftet 
är att de förtroendevalda ska få kunskap om vad det innebär att represen-
tera Funktionsrätt Stockholms län i samverkan med Region Stockholm. 

Den första träffen handlade om Funktionsrätt Stockholms läns organisa-
tion och uppdrag, Region Stockholm, samverkan samt en introduktion i 
normkritiskt förhållningssätt. 

På den andra träffen pratade vi om hur vi kan representera 44 organisatio-
ner, om att arbeta inkluderande samt en fördjupning i ämnena normkritik 
och intressepolitik i samverkan.

Insiktsutbildningar
Funktionsrätt Stockholms län har under året genomfört många insiktsut-
bildningar för Region Stockholms förvaltningar och andra aktörer. Vi har 
genomfört utbildningarna tillsammans med Synskadades Riksförbund 
Stockholm och Gotlands län och DHR Stockholms läns distrikt. Syftet är att 
ge insikt kring hur det är att leva med en funktionsvariation. 2019 utbilda-
de vi cirka 1000 personer, det är en ökning från förra året med nästan 600 
personer. 
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Syftet med insiktsutbildningarna är att skapa kunskap och insikt kring våra 
gruppers olika behov och förutsättningar. 

Resultatet är att deltagarna efter utbildningen skall ha ett normkritiskt 
förhållningssätt som leder till bättre beslut, ökad kvalitet och större förstå-
else som leder till bättre bemötande av våra målgrupper.

Visste du att vi har haft insiktsutbildningar med åtta nya 
aktörer under 2019?

De nya aktörerna är:

• Receptionister- och kassapersonal COOR på  
Nya Karolinska Solna 

• Ordningsvakter i SL-trafiken 
• Kulturförvaltningens chefer 
• Friskis & Svettis i Stockholm 
• Personal på akut- och medicinmottagningarna på 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 
• Personal på Kundservice Trafikförvaltningen
• Region Stockholms kommunikationsavdelning
• Politikerna i Framkomlighets- och tillgänglighets-

beredningen
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På Funktionsrätt Stockholms läns 
insiktsutbildningar får deltagarna 
insikter om hur det kan vara att leva med 
olika funktionsvariationer. På 
bilderna syns bland annat människor som 
provar att röra sig med 
neuro-skor, som rubbar balanssinnet. På 
bilderna syns ledare från Friskis och 
Svettis som genomgår Funktionsrätt 
Stockholms läns övningar.
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Remissvar och övriga 
skrivelser
Funktionsrätt Stockholms län har i uppdrag att svara på remisser från stat-
liga och regionala myndigheter. Syftet är att lämna synpunkter utifrån våra 
medlemsorganisationer förutsättningar och behov. Vi skriver remissvar 
och skrivelser för att påverka, förbättra och förändra politiska processer. 

Följande remissvar och skrivelser har vi tyckt till om under verksamhets-
året 2019:

• Konsumentverkets konsekvensutredning och förslag till föreskrifter 
om information till kollektivtrafikresenärer

• Region Stockholms Strategi för innovation
• Länsstyrelsens tillsynsrapport för grundläggande betaltjänster i 

Stockholms län

Konsekvensutredning av föreskrifter om information 
till kollektivtrafikresenärer, Konsumentverket
Konsumentverkets konsekvensutredning och förslag till föreskrifter om 
information till kollektivtrafikresenärer (diarienummer 2019/801:1). I re-
missvaret tog vi bland annat upp att det måste finnas alternativ till digital 
information vid störningar i trafiken. 
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Strategi för innovation, Region Stockholm 
Region Stockholms Strategi för innovation (RS 2019-0672). Strategin ska 
vägleda regionen kring utvecklingen av nya idéer och uppfinningar. I 
remissvaret föreslog vi att förbättringar av strategin. Till exempel att det 
ska vara enkelt för medborgare, patienter, resenärer och personer med 
funktionsvariationer att utveckla innovationer. Digitala innovationer ska 
vara universellt utformade så att de kan användas av så många som möj-
ligt. Vi skrev svaret tillsammans med Synskadades riksförbund Stockholm 
Gotland. 

Grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsynsansvar för tillgången av grund-
läggande betaltjänster i Stockholms län (diarienummer 303-15122-2018). 
Till exempel möjligheten att betala för varor och tjänster med kontanter 
eller betalkort. Funktionsrätt Stockholms län har belyst problematiken i en 
skrivelse till Länsstyrelsen. Syftet med skrivelsen är att lyfta fram vilka 
konsekvenser som en begränsande kontanthantering får för personer 
med funktionsvariationer.

41



Information och 
kommunikation
Funktionsrätt Stockholms län arbetar på flera sätt att nå ut med våra bud-
skap. Vi har två olika typer av nyhetsbrev. Det ena innehåller nyheter och 
pressmeddelanden från bland annat Region Stockholm. Det andra ny-
hetsbrevet är ”Aktuell information” och fokuserar på information om vår 
verksamhet. En nyhet 2019 är att Aktuell information även finns i video- 
format. Målet med att ha flera olika kanaler är att öka delaktigheten och 
att alla ska kunna ta del av vår information. 

Syftet är att fler ska kunna ta del av 
informationen om verksamheten. 

Resultatet är att vi hade dubbelt så 
många besökare på hemsidan un-
der 2019 jämfört med året innan.

Visste du att Funktionsrätt Stock-
holms län ständigt arbetar för att 
göra vår information mer tillgäng-
lig? Under 2019 arbetade vi bland 
annat med att skriva enkelt och 
begripligt. Vi använder oss av oli-
ka kanaler, till exempel Facebook. 
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Fredrik Sandman
Fredrik kommer från Afasiföreningen 
och representerar Funktionsrätt Stock-
holms län i samverkansrådet med Trafik-
förvaltningen och samverkansrådet med 
Kulturförvaltningen. 

Varför engagerade du dig?
- Jag var nyfiken på att arbeta intresse- 
politiskt och är intresserad av både frå-
gor som handlar om kollektivtrafik och 
kultur.

Vad var intressant rörande digitalise-
ringen under 2019?
Fredrik berättar att han är en IT-intresse-
rad person och inte går hemifrån utan 
sin smarta telefon. Den gör att Fredrik 
kan kommunicera med omvärlden på 
sina villkor. 

- På ett av samverkansrådet med Kulturförvaltningens möten fick vi prova 
VR-teknik som används inom sjukvården och äldreomsorgen. Bland annat 
fick vi se en film med lemurerna på Skansen, berättar Fredrik. Jag tyckte 
att det var jättebra idé för personer som inte kan ta sig fysiskt ta sig till en 
plats. Genom att använda VR-teknik kan man resa i tid och rum. 

Vad har du för tips till någon som vill engagera sig?
- Mitt bästa tips är att gå på ett möte som handlar om något du är intres-
serad av, säger Fredrik. Där får du träffa folk, får information och kan ställa 
frågor, sedan är det bara att fortsätta!

Möt representanterna
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Eva Flygare Wallén
Eva är ersättare i Funktionsrätt Stock-
holms läns styrelse. Hon är utbildad 
sjuksköterska och disputerad forskare 
inom medicinsk vetenskap. I dag arbetar 
Eva som projektledare på Akademiskt 
primärvårdcentrum. Eva berättar att hon 
har erfarenhet av olika funktionsvariatio-
ner privat och i jobbet. 

Varför har du engagerat dig?
- Jag brinner för ett rättvisare samhälle! 

Eva berättar att hennes hjärtefråga är att 
personer med intellektuella funktionsva-
riationer ska ha samma möjligheter att få 
sina rättigheter tillgodosedda. 

- Det finns så många exempel på hur ojämlik hälso- och sjukvården är. 
Det har jag sett i mitt och kollegornas arbete och i forskningen. 

Vad var intressant rörande digitaliseringen under 2019?
- Jag tycker att det var bra att Funktionsrätt Stockholms län så tydligt lyfte 
upp behovet av alternativ för dem som inte kan använda digitala tjänster. 

Vad har du för tips om en vill engagera sig?
- Att det är roligt och att det går att påverka. Som engagerad i intresse-
politiskt arbete får jag möjlighet att sprida kunskap som bidrar till att det 
fattas bättre beslut.
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Mirja Eräpuro 
Mirja är ordförande i HOBS (Hälsa 
oberoende av storlek) och represente-
rar Funktionsrätt Stockholms län i sam-
verkansrådet med Kulturförvaltningen.

Varför har du engagerat dig?
- Engagemang är viktigt för mig. An-
tingen är man med eller inte. Jag vill 
se förändring, förbättring och förnyel-
se baserad på gemensamma erfaren-
heter och kunskaper det ger synergi-
effekter.

Vad var intressant rörande  
digitaliseringen under 2019?
- Vi har antagit den digitala utmaning-
en och gjort den till en viktig del av 
vårt intressepolitiska arbete.

Vad har du för tips för den som vill 
engagera sig?

- Våga gå på möten och aktiviteter, även om du är ensam. Du är be-
hövd och dina erfarenheter samt deltagande är viktigt!
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Vad har Funktionsrätt 
Stockholms län jobbat 
med 2019?
Vi vill att Stockholm ska vara för alla.
Alla som bor i Stockholm ska kunna: 

• resa med kollektivtrafiken
• njuta av kulturen
• arbeta 
• få tillgänglig vård 

Vi har arbetat med många saker året 2019. 
Vi har haft många viktiga möten.
Föreningen har träffat Region Stockholm. 
Region Stockholm har hand om kollektivtrafiken
sjukvården och kulturen.

Inte bara möten, även aktiviteter

Vi var med på Järvaveckan som är en stor folkfest. 
Där berättade vi om hur det är att leva med funktonsvariation.
För det vet vi. Men alla vet inte det. 
Det kallas intressepolitik när vi berättar och förklarar
hur det är att leva med funktionsvariation. 

Det finns normer i samhället som vi vill prata om.
Normerna styr över samhället.
Samhället är uppbyggt av människor utan funktionsvariation. 
När vi är normkritiska menar vi att samhället ska vara tillgängligt 
för alla. 

Vi vill ha ett samhälle baserat på gemenskap och delaktighet. 
Ett samhälle tillgängligt för alla. 
Vi med funktionsvariation vill finnas på arbetsmarknaden

Lättläst
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kunna uppleva kulturen
kunna delta i lokaltrafiken 
och bemötas av rätt kunskap i vården. 

Vi har även haft gemensamma aktiviteter för 
våra medlemmar. 
Då ses vi ofta i lokalen ÅttiotvåAn. 
En dag skapade vi knappar och skrev smarta 
meningar om funktionsrätt på dem.
Vi kan sedan ha dem på oss.
Vi kallar oss ibland funktionsrättsbärare.
När vi bär våra budskap är vi det. 

Vi har pratat mycket om digitalisering 
under året 2019. 
Vi vill förstå hur digitala tjänster fungerar olika 
för olika personer
Vi vill att digitala tjänster ska passa alla. 
Vi vill öka tillgängligheten i de digitala 
tjänsterna.

När förändringar sker. 
Nya sätt att betala och boka vårdbesök är svårt för många.
Vi vill att de gamla sätten fortfarande fungerar.

Annika Hässler är vår 
Ordförande. 
På hennes knapp står det 
”bra för mig, bra för dig”

Digitala pengar blir allt vanligare.
Men det är viktigt att vi även kan 
handla med riktiga pengar.

Vårdgivare och 
färdtjänsten erbjuder 
digitala tjänster. 
Men vi kan 
fortfarande ringa 
dem som vanligt. 
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Funktionsrätt Stockholms län                          
Tel: 08-651 25 10
S:t Göransgatan 84, 3tr 
112 38 Stockholm   

funktionsrattstockholmslan.se
info@funktionsrattstockholmslan.se

Bra för mig, bra för dig
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