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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och stöd

MÖTESANTECKNINGAR

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum

Måndag 18 januari 2021

Tid

Kl. 15:00-16:30

Plats

MS Teams

Närvarande

Funktionsrätt Stockholms län: Annika Hässler, Henrik
Sundqvist, Karin Aronsson, Lennart Håwestam, Britt Bergh
DHR: Olle Johansson, Yvonne Björkman, Per Larsson
SRF Stockholm Gotland: Karin Hjalmarsson,
Anne Mondotter
Förvaltningen:
Björn Eriksson, Yvonne Lettermark, Sara Wiklund Cardell,
Vanessa Johansson

1

Presentationsrunda och inledning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson öppnar mötet.

2

Mötesanteckningar från sammanträdet 2020-11-09
Mötesanteckningar från föregående möte godkänns och läggs till
handlingarna.

3

Rapport från Långtidsutredningen
Yvonne Lettermark
Långtidsutredningen är en parlamentariskutredning som nu har pågått
i cirka två år. Utredningen har två representanter från samtliga partier
som valts in i regionfullmäktige. Syftet med Långtidsutredningen är att
utreda hur man tror att framtiden inom hälso- och sjukvården kommer
att utvecklas i ett helhetsperspektiv. Under 2019 och 2020 har
utredningen tagit fram ett antal rapporter och broschyrer med
tillhörande diskussionsmaterial. Allt material finns att tillgå på
regionens hemsida samt vårdgivarguiden. Långtidsutredningen går nu
in i dess nästa fas och man ska börja analysera och sammanfatta
informationen. Långtidsutredningen kommer att bjuda in till samtal
med organisationerna under 2021.
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Annika Hässler, Funktionsrätt, undrar om och på vilket sätt
patientsäkerhet finns med i utredningen. Yvonne Lettermark svarar att
patientsäkerhetsarbetet finns representerat inom den effektiva
vårdstrukturen i utredningen. Det är dock viktigt att patientsäkerhet inte
hamnar vid sidan om och tar därför med sig att göra patientsäkerhet
synligare i bildmaterialet.
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Folkhälsopolicy - God hälsa och minskade hälsoklyftor i
befolkningen
Sara Wiklund Cardell
Sara Wiklund Cardell informerar om tjänstemännens förslag till ny
Folkhälsopolicy. Policyn ska gälla för alla nämnder och bolag inom
Region Stockholm. Ett mål för arbetet med förslaget till policy har varit
att tydligare visa hur samtliga verksamheter inom regionen kan bidra
till en förbättrad folkhälsa. Policyn har fokus på att utjämna
hälsoklyftor, vilket nämns redan i underrubriken till policyn.
Folkhälsopolicyn skickas ut på remiss under våren 2021
Karin Aronsson, Funktionsrätt, tycker att det är bra att hälsoklyftor
lyfts tydligt i förslaget till ny policy men undrar om man har med
funktionsperspektivet eftersom det saknas i nuvarande policy. Sara
Wiklund Cardell svarar att funktionsperspektivet finns med i förslaget
till ny policy men det finns också en systerpolicy som tydligare tar upp
detta. Hållbarhetspolicyn adresserar än mer diskrimineringsgrunderna
och rättighetsperspektivet, särskilt i den del som relaterar till social
hållbarhet.
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, kommenterar att vi idag vet att
befolkningen kommer att bli äldre och äldre samtidigt som att de
kommer att vara sjukare i den senare delen av livet. Sara Wiklund
Cardell instämmer och menar att det med anledning av det kommer att
bli allt viktigare med förebyggande arbete.
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Övriga frågor
Covid-19 och aktuellt läge inom vården
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om aktuellt läge
inom vården med anledning av pandemin. Sjukvården är fortfarande i ett
mycket ansträngt läge men cirka 500 patienter inom sluten vården varav
cirka 80 patienter i intensivvård. Region Stockholm arbetar utifrån
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccineringen mot covid19, och de flesta boende inom SÄBO har fått den första dosen.
Anne Mondotter, SRF, undrar hur förvaltningen planerar inför digital
bokning för vaccination. Vad gäller både test för covid-19 och antikroppar
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har det funnits problem för oss och våra medlemmar att boka tester
eftersom vi inte ser. Vi efterfrågar därför information om hur man har tänkt
lösa detta vid vaccination. Sekreterare får i uppdrag att ta fram information
om detta och planering inför allmän vaccination.
Bidrag för intressepolitisk verksamhet
Annika Hässler lyfter att regionstyrelsen har ett förslag om förändringar
vad gäller intressepolitiskt deltagande och vill uppmärksamma
förvaltningen på detta. Sekreterare får i uppdrag att återkomma till
deltagarna med mer information om hur det här påverkar
samverkansrådet.
Chattfunktion för UMO
Funktionsrätt lyfter att det finns problem med att vårdgivarna inte får
ersättning för att ta hand om patienter via chatt. För personer med vissa
funktionsvariationer är chatten en väldigt bra kommunikationsväg och
dessa blir nu ofta avvisade eftersom vårdgivarna inte får ersättning för
chatt med patienter. Förvaltningen återkommer med svar i frågan.
Kry/Medhelp
Samverkansrådet efterfrågar mer information vad gäller de ändrade
ägarförhållandena för 1177. Björn Eriksson svarar att det har kommit in en
ansökan om ändrade ägarförhållanden från den nuvarande leverantören. I
normalfallet tas beslut om den här typen av frågor av förvaltningen men i
dialog med politiken har man kommit fram till att det här bör ses som en
övergripande fråga och beslut kommer slutligen tas av hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Vid anteckningarna
Vanessa Johansson

Nästa möte i rådet är den 15 mars kl. 14:05-15:05

