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Möte med Samverkansrådet
 
Datum:  Onsdagen den 11 maj 2021 

Tid: Kl 10.00 – 11.00 

Plats: Via Teams 

Närvarande: Anne Moondotter, Synskadades riksförbund 
Stockholm Gotland 
Pia-Lena Krischél, Synskadades riksförbund 
Stockholm Gotland 
Olle Johansson, Delaktighet handlingskraft 
Rörelsefrihet 
Jaan Kaur, Delaktighet handlingskraft Rörelsefrihet 
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län 

  Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län 
CCarina Pahl Skärlind, Funktionsrätt Stockholms län 
  Johanna  Somansson, Funktionsrätt Stockholms län 
 
Stockholms läns sjukvårdsområde: 
Mikael Ohrling 
Gabor Revay 
Anna-Lena Christensson Österberg 
Martin Forseth 
Caroline Ekman 
Henrik Gouali 
 

1/   Mötets öppnande 

Mikael Ohrling hälsade alla välkomna! Annika tackar å 
samverkansrådets vägnar för SLSO:s deltagande i seminariet för god och 
nära vård. 

 

2/  Föregående minnesanteckningar 

Lades ad acta. 

 

3/    ESF projektet ”Digital kompetens” söker patient/brukar-
representanter till ett par arbetsgrupper.  Eva Pilsäter-Faxner 

 
Projektet återupptas nu efter en längre paus pga pandemin. Det är ett 
kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering. Innehållet är riktat 
mot alltid öppet och Lifecare som är det nya systemet för utskrivning 
från slutenvård. SLSO önskar brukarrepresentanter till den 31/8 för en 
halvdags arbete, för att få synpunkter på utbildningsmaterialet. Gärna 5-
6 stycken representanter. Sista dagen för anmälan är 15 juni. 
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Organistionerna tar med sig frågan och återkommer till Eva.  
 
 
4/   Information om provtagning och vaccinering 
 
Mikael Ohrling informerar om provtagning och vaccinering. Visar bild 
på regionens utfall. Vi befinner oss i tredje vågen som utmärks av hög 
belastning i sjukvården. Intensivvården är ansträngd.  Vad gäller 
smittspridning är trenden minskande men långsamt. Vi ser redan 
effekter av vaccinet, andelen äldre patienter som behöver sjukhusvård 
minskar. Viktigt att minnas att man kan bli smittad trots att man är 
vaccinerad. 
 
Martin berättar om vaccination. Husläkarmottagningarna arbetar hårt, 
vi har nått målet 80 % av 65+, fas 4 släpptes på för en vecka sedan. Det 
är högt tempo i kampanjen. Nu fokuserar vi i utsatta områden med 
riktade insatser i områden med svag vaccinationstäckning. Nya avtal 
tecknas varje dag för att ha kapacitet över sommaren. 

SRF tar upp frågan om ledsagning vid vaccinering, hur ska ledsagning 
ske på vaccineringscentralerna? Ledsagning är inte regionen uppgift 
men hur ska ledsagning ske? Det vore en fördel att samla alla med 
synnedsättning på ett ställe.  

Mikael efterfrågar siffra på målgruppsstorlek. SRF försöker hjälpa till 
med det. 

Martin tar med frågan till vaccinationsledningen. 

HSO ställer en fråga om försöksverksamhet med hemstest via apotek och 
tillgänglighet till det. Kan man ringa istället för att boka digitalt? Kan ett 
ombud hämta och lämna testet på apotek?  

Gabor bekräftar att en försöksverksamhet pågår på några apotek som 
erbjuder PCR-test den vägen.  

Mikael O påminner om att sjukvårdens endast använder de 
hemtest/snabbtest som KUL köpt in pga. säkerhetskrav. SLSO 
undersöker närmare om SLSO är involverade och återkommer med svar. 

 
5/ Fysioterapiverksamheterna uppföljning 
 
Martin Forseth informerade om fysioterapiverksamhetens införlivande i 
husläkarverksamheten som HSF driver. SLSO deltar i dialoggruppen. 
Primärvårdsrehab borde ingå i uppdraget men det finns många frågor 
att reda ut. Just nu finns inte så mycket mer information att lämna säger 
Martin. 
 
Samverkansrådet uttrycker oro för hur uppdraget utformas och 
verksamheten påverkas.  
 
Organisationerna ombeds inkomma med sina synpunkter, så att SLSO 
kan bära med sig dem i det fortsatta arbetet. 
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6/ Information om de utsedda vårdcentralerna med särskilt uppdrag 
för personer med funktionsnedsättning 
 

Martin Forseth informerar om att ett avtalsförslag är framtaget och 
under bearbetning. Tre tilltänkta mottagningar, förhoppningsvis i drift 
under hösten. 
 

7/ Inchecklingsterminaler och Alltid Öppet på webben 
 
Gabor berättar att incheckning och betalning genom app, förstudie 
påbörjad. Tekniska lösningar finns, olika betalningssätt analyseras och 
hur de ska kopplas ihop med regionens system med betalningsflöden. 
 
Fråga ställs om kontanthantering. Svar: frågan om kontanthantering 
ingår i förstudien. 
 
Alltid öppet på webben. Tjänst för videomöten finns, men har fått många 
synpunkter på utökade tjänster. Undersöker vad som behöver utvecklas. 
Och beslut om utökade tjänster kommer, arbetet är pausat pga. 
pandemin, den är inte bortglömd. 

Fråga från HSO: Patientavgiften för videomöten borde vara lägre 
eftersom kostnaden för regionen är lägre. Svar: Ersättningsnivån är 
samma för digitala som för fysiska besök. 
 
Fråga från SRF: tillgänglighet för synskadade? Självklart med i arbetet, 
vi utvecklar enligt standard (WCAG) bland annat. 

Fråga från SRF: integritetsaspekter t.ex. inskrivning av personnummer 
hur hanteras de? I Alltid öppet skrivs inte personnummer in på 
terminalen, utan i din mobila enhet. 
 
Fråga från SRF: hur ska det implementeras? Bra fråga, den frågan ska 
ingå i förstudien. 

MO tackar för bra synpunkter från samrådet och tillönskar samtliga en 
skön sommar. 

 
8/ Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 

9) Nästa möte 
 

Nästa möte äger rum den 14 september 2021 kl.10.00. 
 
 


