
Minnesanteckningar SLSO 2 mars 2021 

Vi presenterade FKB på det senaste  samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde. 
Responsen var god och SLSO ser FKB som ett användbart och viktigt verktyg. Anna Lena och Michael 
reagerade positivt.  

 

På årets första möte presenterade Funktionsrätt Stockholms län FKB, 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning som verktyg för Stockholms läns sjuk- 

sjukvårdsområde. Responsen var god och SLSO ser FKB som ett användbart och viktigt verktyg.  

 

FKB är ett verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början så vi samskapa ett 
samhälle tillgängligt för alla. 

Vaccinationen 

Vaccinationen är ansvar både på HSF och vårdgivare. 

Planeringen av vaccinsamordningen utmanas, Olika märken, färre doser, olika hållbarhet förändrade 
riktlinjer  

På årets första samverkansmöte diskuterade vi även frågor som handlade om vaccineringens rutiner 
och hur information om vaccinering ska ske. Vi betonade vikten av att de som inte använder digitala 
tjänster och/eller inte har BANK ID måste kunna boka på andra sätt.  Digital vård.  

Den stora allmänheten ska boka via alltid öppet. 

Det ska finnas olika sätt att boka sina vaccinationer meddelade SLSO. 

 

SMO mottagningar 

På nästa möte ska Martin Forseth berätta mer om de så kallade SMO- mottagningarna- 

Specialiserade vårdcentraler för personer med ”omfattande” funktionsnedsättning 

Centralt beslut om vem som ska få gå till mottagningen 

Mindre kötid längre besök, våg-lift, lift större undersökningsrum, patient och närståendeutbildning 
samverkan med specialistvård samordna undersökningar vaccinationer och screening 

Kista Täby Tullinge 

 

Rehab hos privata aktörer 

Annika lyfter frågan vi ska få veta mer i maj  

 

 

 



11 maj nästa gång 

Anna-Lena och Henrik tar över eter Louise och sammankallar 

Vi är bekymrade då vi se en gedigen dagordning idag, varför har vi bara 1 timme möte när vi ses 
digitalt? 

Tidigare hade vi alltid 2 timmar möte, då vi hade fysiska möten i vår samverkan. Kl 10-12 

 

Kan du titta på detta, vi förslår att vi har längre möte med paus framöver.  

För 1 timme är för kort för oss att få utrymme för frågor information och diskussion. 


