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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  

MÖTESANTECKNINGAR HSN 2021-0052 

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Datum 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Måndag 15 mars 2021 

Kl. 14:05-15:05 

MS Teams  

Funktionsrätt Stockholms län: Annika Hässler, Annika 
Stridh, Karin Aronsson, Britt Bergh, Per Larsson 
DHR: Olle Johansson, Yvonne Björkman 
SRF Stockholm Gotland: Anne Mondotter, Hamaddah 
Mansour  

Förvaltningen: 
Johan Bratt, Magnus Thyberg, Yvonne Lettermark,  
Christianne Huntsman, Josefine Chau, Vanessa Johansson 

1 Presentationsrunda och inledning 

Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt öppnar mötet och 
önskar alla välkomna till rådets möte.  

2 Mötesanteckningar från sammanträdet 2021-01-18 

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns och läggs till 
handlingarna.  

3 Rapport angående vaccination i Region Stockholm 
Magnus Thyberg 

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare för Region Stockholm, informerar om 
arbetet med vaccination mot covid-19. Strax före jul 2020 blev det första 
vaccinet mot covid-19 godkänt för bruk i Sverige. Några dagar efter 
anlände de första leveranserna av vaccin till landet. Vaccinationen startade 
i de särskilda boendena och man börjar nu vara klara med vaccinationerna 
vad gäller fas 1. Förra veckan påbörjades vaccineringen för fas 2 och 
regionen skickade ut brev till personer över 80 år.  

Regionen gör i dagsläget bedömningen att samtliga vaccin är goda vaccin 
och därför kan den enskilda inte själv välja vilket vaccin som ska tas. I de 
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fall att individen inte kan ta ett specifikt vaccin av medicinska skäl så 
hanteras det av respektive vårdinstans.  

 Olle Johansson, DHR, ifrågasätter rättvisan vad gäller att det är politiskt 
beslutat att vaccinering mot covid-19 ska vara kostnadsfritt. Men för de 
som behöver färdtjänst för att kunna ta sig till vaccineringen blir det en 
kostnad för 560 kronor fram och tillbaka. Hamaddah Mansour, SRF, 
tillägger att regionen behöver se över smittsäkerhet vad gäller 
färdtjänstresor, de taxibolag som används av regionen är inte lika bra på 
att skydda mot smitta som konkurrerande taxibolag. Magnus Thyberg 
tackar för synpunkterna och ta med sig dessa till förvaltningen.  

 Annika Hässler, Funktionsrätt, frågar hur tillgången på Pfizers vaccin ser 
ut. Magnus Thyberg svarar att tillgången på Pfizers vaccin är stabil, 
regionen får in vaccin enligt avtal. I torsdags fick förvaltningen information 
om att Astra Zeneca inte kommer att kunna leverera som planerat fram till 
och med juni. Det här innebär att man måste ställa om planeringen inom 
regionen.  

 Per Larsson, Funktionsrätt, undrar vilken fas de som har insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SOL) tillhör. Anne Mondotter, SRF, tillägger att även 
den här gruppen är väldigt utsatt eftersom ledsagning behövs för att kunna 
till exempel handla eller att ta sig till vårdbesök. Ledsagningen kräver ofta 
att man kommer väldigt nära personalen på liknande sätt som insatser vid 
hemtjänst och hemsjukvård. Magnus Thyberg, tycker att det här är ett 
väldigt bra och viktigt inspel och tar med sig frågan. Regionen utgår från 
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. 

 
4 Remiss nytt regelverk för patientavgifter 

Yvonne Lettermark, Christianne Huntsman, Josefine Chau 
  
 Yvonne Lettermark, Christianne Huntsman och Josefine Chau 

informerar samverkansrådet om det budgetuppdrag hälso- och 
sjukvårdsnämnden har fått av fullmäktige gällande ett nytt regelverk för 
patientavgifter. Budgetuppdraget omfattar att förenkla regelverket för 
patientavgifter samt att eftersträva färre undantag och särregler. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag om enhetstaxa men det är inte 
politiskt förankrat. Förvaltningen vill bjuda in till ett möte den 13 april 
kl. 13:00-14:30 för samverkan om förslaget innan det överlämnas till 
politiken.  

 
 Annika Hässler, Funktionsrätt, ser framemot mötet den 13 april. Karin 

Aronsson tillägger att det är otroligt bra att Samverkansrådet bjuds in i 
ett tidigt skede. Yvonne Lettermark avslutar med information om att 
förvaltningen kommer att skicka ut ytterligare material inför mötet 
kring den 22 mars.  
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5       Övriga frågor 
  
 Inga övriga frågor anmäls. 

 
 
 
 
 
 
 Vid anteckningarna 
 
 Vanessa Johansson 
 
 
 
 Nästa möte i rådet är den 31 maj kl. 14:05-15:05  
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