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Digitalt möte med Samverkansrådet
 
Datum:  Tisdagen den 17 november 2020 

Tid: Kl 10.00 – 11.00 

Plats: Via Teams 

Närvarande: Anne Edlund, Synskadades riksförbund Stockholm 
Gotland 
Pia-Lena Krischél, Synskadades riksförbund 
Stockholm Gotland 
Olle Johansson, Delaktighet handlingskraft 
Rörelsefrihet 
Jaan Kaur, Delaktighet handlingskraft Rörelsefrihet 

  Lennart Håvestam, Funktionsrätt Stockholms län  
  Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län 
CCarina Pahl Skärlind, Funktionsrätt Stockholms län 
  Johanna  Somansson, Funktionsrätt Stockholms län 
 
Stockholms läns sjukvårdsområde: 
Mikael Ohrling 
Ulf Lockowandt 
Anna-Lena Christensson Österberg 
Martin Forseth 
Caroline Ekman 
Louise Skantze 
 

 
1/ Mötets öppnande 
 
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling som hälsade alla välkomna! 
Mikael Ohrling gav en lägesrapport med anledning av covid-19. Regionens utfall 
visar bland annat att ökningen av smittade med covid-19 ökar igen efter att ha 
visat på en nedgång under sommaren. Läget är allvarligt och det är viktigt att 
samordna alla olika sjukvårdsinsatser. Medelåldern vad gäller smittade är för 
närvarande 15 år lägre än tidigare. En del elektiv vård är inställd. 
En konkret pågående insats är samordningsfunktion i tre kluster mellan 
närsjukvård och kommuner samt ner på kommunnivå (primärvård, geriatrik, 
ASIH, SÄBO och Vårdhygien). 
 
Sammanfattningsvis råder ett lugn i organisationen jämfört med i våras. 
Det är en tydligare samordning av produktionen och gott om skyddsmaterial, 
Minskat behov av intensivvård, fokus på situationen i SÄBO och de digitala 
möjligheterna är ytterligare utvecklade. 
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2/ Föregående minnesanteckningar 
 
Lades till handlingarna. 
 
3/ Rapport från respektive verksamhetsområde 
 
Martin Forseth (primärvård) informerade om att den klusterorganisation som 
tidigare informerats om har visat sig vara en mycket bra organisationsmodell. 
Det är nu viktigt att så snart som möjligt påbörja vaccinationer av riskgrupper, 
äldre och vårdpersonal. 
 
Ulf Lockowandt (somatisk specialistvård) informerade om att läget är stabilt nu 
jämfört med när smittan kom i början av året. Idag finns ett bra samarbete 
mellan olika sjukvårdsenheter, gott om skyddsmaterial. 
 
Vid de geriatriska avdelningarna är 33 procent covid-patienter, vården fungerar 
idag bra. Närakuterna har inte fått någon ökad arbetsbelastning. ASIH, 
Akademiskt specialistcentrum och Cancercentrum fungerar bra (grönt läge). 
 
Anna-Lena Christensson Österberg (Habilitering och Hjälpmedel) informerade 
om Tolkcentralens organisation. Vården är igång dock med en viss nedgång. 
Teckenspråk ges digitalt. Hjälpmedel fungerar bra och när det gäller KomSyn 
har det skett en viss nedgång. Habiliteringen är den verksamhet där man ser 
den största konsekvensen av covid-19. Antal digitala besök har ökat med 31 
procent. Svårt med insatser i grupp. 
 
Carina Pahl Skärlind frågade om avgifter för lagning och service som rör 
hjälpmedel för barn. 
 
Anna-Lena Christensson svarade att när det gäller avgifter hänvisas till ärende i 
HSN: Förslag att dämpa kostnadsutvecklingen inom hjälpmedelsområdet  
(HSN 2020-0974) som bifogas. Viktigt att avvakta fullmäktiges beslut i ärendet. 
 
4/ Frågor från SRF Stockholm Gotland  
 
Hemtesterna för covid – hur fungerar det för människor som inte ser? Varför är 
informationen, om att få ett test som inte är digitalt, så svårt att hitta? Tänker 
regionen in människors olika f Hemtesterna för covid – hur fungerar det för 
människor som inte ser? Varför är informationen, om att få ett test som inte är 
digitalt, så svårt att hitta? Tänker regionen in människors olika förmågor att ta 
till sig information? 
 
Vårdpersonalens skyddsutrustning vid patientmöten. Varför har inte läkare och 
sjuksköterskor skydd på sig när det träffar patienter? 
Svar: Vårdpersonalen följer de FHMs regler för skyddsutrustning och det kan se 
olika ut beroende på besökets art. 
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Anne Edlund: Svårt för synskadad att hitta på 1177 om var man ska vända sig 
angående hemtester. Hur tar man sig till vårdcentraler? Registreringen via 1177 
är också svår. Mikael Ohrling framför att SLSO behöver en tydligare rutin kring 
detta då det även ser olika ut i regionerna. Det känns även oroande med 
ansiktsnära besök då personal inte har skyddsutrustning. 
 
Caroline Ekman svarade att Region Stockholm och Stockholms läns 
sjukvårdsområde använder både ”analog” och digital vård. Har man inte 
möjlighet att nyttja den digitala vården för att man inte har tekniska 
förutsättningar eller av andra skäl ska man ta kontakt med sin vårdcentral. 
Se vidare information i bifogad presentation. 
 
Fråga kring Hjälpmedel exempelvis rullstolar som används i terräng och som 
blir skadade, vem betalar. 
 
Svar: Om man är oaktsam kan man bli ersättningsskyldig. Gällande 
terrängrullstolar så ingår det inte i SLSOs uppdrag. Vi tar med frågan till  
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen när vi har avtalsmöte. Det handlar om 
gränsdragningen med fritidshjälpmedel. 
 
Mikael Ohrling framförde att SLSO behöver en tydligare rutin med anledning av 
ovan fråga.  
 
Carina Pahl Skärlind framförde att det är svårt att komma i kontakt med sin 
förskrivare och att det är en lång process att få ut hjälpmedel. 
Anna-Lena Christensson Österberg tar med sig frågan till ett ledningsmöte. 
 
Johanna Somansson informerade om ett frukostseminarium den 3 december 
där det ska lanseras en funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Informerar gärna 
samverkansrådet om detta vid nästa möte. 
 
5/ Datum för sammanträdestider 
 
Sammanträdestider för 2020 beslutades enligt förslag: 
2 mars, 11 maj, 14 september, 9 november (förmiddagar) 
 
 
6/ Övriga frågor 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Louise Skantze 
 
 
 


