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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  
 

MÖTESANTECKNINGAR HSN 2020-0047 
 
 
  

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Datum Torsdagen den 10 september 2020 
 
Tid Kl. 14:00-15:00 
 
Plats Teams-möte  
 
Närvarande Funktionsrätt Stockholms län: Karin Aronsson,  

Britt Bergh, Lennart Håwestam, Annika Hässler, Henrik 
Sundqvist, Per Larsson 
DHR: Olle Johansson och Yvonne Björkman 
SRF Stockholm Gotland:  Anne Mondotter, Hamaddah 
Mansour 
 
Förvaltningen: 
Björn Eriksson, Johan Bratt, Anna Breuer, Marika Berggrund, 
Joakim Jarnryd, Vanessa Johansson 

 

1 Presentationsrunda och inledning 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson öppnar mötet. Mötet inleds med en 
presentationsrunda av samtliga deltagare. 
 
 
2 Mötesanteckningar från sammanträdet den 23 januari 
 
Tidigare mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
3 Uppdatering om kostnadsutveckling inom 

hjälpmedelsområdet   

 
Anna Breuer, Marika Berggrund och Joakim Jarnryd från avdelningen för 
närsjukvård informerar om ett kommande ärende till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Ärendet innehållet förslag att genomföra åtgärder för att 
dämpa kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet.  
 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, vill skicka med till politiken att besparingar 
ska drabba den enskilda invånaren i minsta möjliga mån och att även om det här 
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en mindre del i budget så kan det vara en stor del för den enskilde. Joakim 
Jarnryd tackar för inspelet.  
 
Hamaddah Mansour, SRF, undrar om förvaltningen har gjort en 
konsekvensanalys av förslaget. Joakim Jarnryd svarar att förvaltningen i 
förslaget har sett till att alla hjälpmedel som föreslås gå över till egenansvar finns 
tillgängliga på marknaden.  
 
Yvonne Björkman, DHR, lyfter att avgiften för elrullstolar riskerar att slå fel 
eftersom det här är en så pass redan utsatt grupp som i många fall lever på 
sjukersättning. Joakim Jarnryd tackar för inspelet, det finns en förståelse för det 
här och förvaltningen har försökt balansera dessa aspekter mot varandra. 
Förvaltningen tar tacksamt emot andra förslag på området från 
samverkansrådet.   
  
 
4 Avrapportering sommaren in hälso- och sjukvården samt 

covid-19 
 

Chefläkare Johan Bratt informerar om vården under sommaren samt hur arbetet 
med covid-10 fortskrider.  
 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, undrar hur förvaltningen avser att arbeta av 
vårdskulden och vilka medel som skjuts till vården för att hantera detta. Johan 
Bratt svarar att förvaltningen går igenom den aktuella skulden tillsammans med 
professionen. Troligt att kardiologi och neurologi kommer att prioriteras högt 
framöver.  
 
Anne Mondotter, SRF, ifrågasätter den information hon fått om att personal på 
sjukhus får rekommendationer att inte använda munskydd och att de inte ska 
slösa på handsprit. Johan Bratt svarar att det inte är någon brist på 
skyddsutrustning i dagsläget och att de rekommendationerna inte är något som 
kommer från förvaltningen. Däremot inväntar man tydligare riktlinjer från 
Folkhälsomyndigheten vad gäller användandet av munskydd. Förvaltningen tar 
med sig det här i diskussionen med sjukhusen.   
 
Yvonne Björkman, DHR och Annika Hässler, Funktionsrätt lyfter frågan om 
kommande rehabiliteringsbehov inom regionen. Det finns en risk att man 
kommer prioritera ner de patienter som är i behov av kontinuerlig rehabilitering 
för de som behöver rehabilitering med anledning av covid-19. Johan Bratt svarar 
att förvaltningen har stärkt upp primärvårdsrehab och målsättningen är att man 
ska kunna hantera båda grupper.  
 
Hamaddah Mansour, SRF, informerar om problem med bokning av test för 
personer med synnedsättningar. Test ska helst bokas digitalt vilket är svårt för 
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sagda målgrupp vilket gör att de vänder sig till vårdcentralerna som i sin tur ber 
dessa att ta hjälp av nära och kära vilket inte är bra hantering. Vårdcentraler ska 
kunna hantera detta via telefon och SRF uppmanar förvaltningen att ta frågan 
vidare. Johan Bratt instämmer och tackar för informationen. Förvaltningen tar 
med sig det här till de medarbetare som jobbar med vårdcentraler.  
 
 
5       Övriga frågor 
 
Skrivelse om LSS 
Karin Aronsson, Funktionsrätt, informerar om att Funktionsrätt har skickat 
in en skrivelse som handlar om personer som behöver stödpersoner inom 
LSS. Skrivelsen har skickats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
regionsledningskontoret samt till politiken.  
 
Samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
Hamaddah, SRF, lyfter frågan om framtida samverkan. Samtliga deltagare i 
samverkansrådet har respekt för att våren har varit tuff men man önskar att 
samverka med förvaltningen oftare, förslagsvis 45 min en gång i månaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Vanessa Johansson 
 
 
 
Nästa möte i rådet är den 9 november kl. 14:00  
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