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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  
 

MÖTESANTECKNINGAR HSN 2022-0161 
 
 
  

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Datum Torsdagen den 20 januari 2022 
 
Tid Kl. 14:00-15:05 
 
Plats MS Teams  
 
Närvarande Funktionsrätt Stockholms län: Lennart Håwestam, 

Britt Bergh, Salina Debessay, Per Larsson 
DHR: Olle Johansson 
SRF Stockholm Gotland: Anne Mondotter, Elisabeth 
Ravstis,  
 
Förvaltningen: 
Anders Ahlsson, Marika Berggrund, Yvonne Lettermark,  
Leyla Jalilian, Vanessa Johansson 

1 Inledning 
 

Anders Ahlsson öppnar mötet och inleder med en kortare 
presentationsrunda av samtliga deltagare i mötet.  
 

2 Mötesanteckningar från sammanträdet 2021-11-22 
 

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.  
 

  
3 Planering inför samverkansrådets möten 2022 

Anders Ahlsson  

 Samverkansrådet får tillfälle att inkomma med önskemål om 
punkter/teman för årets möten. Salina Debassay presenterar de punkter 
som Funktionsrätt föreslår, se bilaga.  

 Anne Mondotter tillägger att SRF vill få någon form av återkoppling 
angående ledsagning inom vården samt att man vill diskutera möjligheter 
för hemtestning (inte bara för covid-19) för patienter med synnedsättning.  
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3 Information om förslag att upphandla 
hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel 
med mera, norra länsdelen 
Marika Berggrund  

 Marika Berggrund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om 
förvaltningens förslag att upphandla hjälpmedelscentralverksamhet för 
bland annat rörelsehjälpmedel. Förvaltningen har nu uppdraget att ta fram 
ett förslag till förfrågningsunderlag.  

 Lennart Håwestam, Funktionsrätt, undrar om det finns fler relevanta 
leverantörer utöver Sodexo. Marika Berggrund svarar att det i dagsläget är 
Sodexo som driver detta men det fanns fler intressenter i den förra 
upphandlingen.  

 Olle Johansson, DHR, i samband med den här upphandlingen förväntar 
sig både samverkansrådet och DHR återkoppling vad gäller 
konsekvensanalysen för de nedskärningar som har gjorts på 
hjälpmedelsområdet. Ytterligare bör de hjälpmedel som har övergått till 
egen vård finnas att köpa på hjälpmedelscentralen eftersom de kan vara 
svåra att hitta själv.  

 Marika Berggrund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, de besparingarna 
som har gjorts gällande hjälpmedel är inte kopplade till aktuell 
upphandling. Konsekvensanalysen är dock påbörjad och förvaltningen 
återkommer till samverkansrådet när den är färdigställd.  

 Olle Johansson, DHR, tillägger också att man önskar att förvaltningen 
engagerar sig i brukarenkäter och inte bara föreskrivarenkäter vid 
utvärdering eftersom det är viktigt att få slutanvändarens bild av hur det 
fungerar. 

 Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att 
förvaltningen förr har använt sig av brukarenkäter men de var svåra att 
tolka vilket är varför man slutade använda sig av dessa. Det kan dock vara 
relevant att använda sig av brukarenkäter för de delar där det finns 
direktkontakt med brukaren. Marika Berggrund tar med sig synpunkten 
till förvaltningen.  

 Lennart Håwestam, Funktionsrätt, undrar var gränser för återanvändning 
av hjälpmedel går. Marika Berggrund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
svarar att det inte finns någon enkel gränsdragning men lite slarvigt 
uttryck kan man säga att alla hjälpmedel som är dyrare än en rullator 
begärs tillbaka för återanvändning. Det är dock viktigt att tänka på att det 
ibland kan vara dyrare att rekonditionera än det är att köpa nya 
hjälpmedel även om man också behöver ta hänsyn till miljön.  
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4 Uppdatering om vaccinationsläget 
 Leyla Jalilian  
 

Leyla Jalilian, vaccinsamordnare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ger 
samverkansrådet en nulägetrapport avseende vaccinationen mot covid-19. I 
regionen arbetar man fortfarande med att dos 1 och dos 2 samtidigt som 
man nu har påbörjat vaccination för dos 3 till samtliga över 18. För dos 1 
och dos 2 fokuserar man på de patientgrupper som inte prioriterades 
tidigare, det vill säga ungdomar 12 år och uppåt samt barn i riskgrupp 
mellan åldrarna 5–11.  
 
Till och med den 18 januari 2022 har man registrerat vaccinationer enligt 
följande.  
 

Registrerade doser t.o.m. den 18 januari 2022  
Givna dos 1: 1 724 346 
Givna dos 2: 1 606 008 
Givna dos 3: 591 677 
Totalt antal: 3 922 031 

  
Regionen ligger bra till vad gäller dos 1 och dos 2 men man kan se att det 
finns ojämlikheter mellan olika stadsdelar. Vissa stadsdelar tar betydligt 
längre tid att nå bra täckningsgrad och det krävs uthållighet och riktade 
insatser för att komma åt dessa områden.  
 
I dagsläget finns cirka 30 vaccinationsmottagningar och 15 mobila enheter 
med fast och flexibelt schema. De mobila enheterna används främst i de 
stadsdelarna som har lägre vaccinationstäckning.   
 
Elisabeth Ravstis, SRF, sedan vaccinationen startade har SRF försökt att 
driva frågan om tillgänglighet för personer med grav synnedsättning. De 
stora mottagningar som används är väldigt svåra att navigera med 
synnedsättning. Under senare delen av våren 2021 fick denna patientgrupp 
möjlighet att boka tid på Sabbatsbergs sjukhus men eftersom många redan 
hade hunnit vaccinera sig uppfattades det som att behovet var lågt. Även 
om möjligheten öppnades upp så har samordningen kring detta varit 
bristfällig och under hösten blev trycket på tider så pass stor att det vår 
svårt att överhuvudtaget få en tid på Sabbatsberg. Ett förslag är att även 
personer med grav synnedsättning skulle kunna vaccineras via vårdcentral. 
Leyla Jalilian, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tackar för synpunkterna 
och tar med sig synpunkterna och förslagen till förvaltningen.    
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5 Övriga frågor 
 
 Återkoppling – Långtidsutredningen 
 Yvonne Lettermark  
 

Under hösten 2021 genomfördes 17 workshopar varav en tillsammans 
med samverkansrådet. Resultatet av dessa har varit väldigt uppskattat 
av Långtidsutredningen. Det man arbetar med nu är att sammanfatta 
resultatet samt att se vilka slutsatser man kan dra av detta.  
 
Samverkansrådet kommer att få tillgång till arbetsversionen av detta 
under vecka 10–11. I samband kommer rådet ha möjlighet att skicka in 
synpunkter och kommentarer. Detta kommer att ske via mejl och det 
finns inga planer för att hålla möten i samband med detta så ha gärna 
beredskap för detta.   
 
 

 
 Vid anteckningarna 
 
 Vanessa Johansson 
 
 
 
 Nästa möte i rådet är den 17 mars kl. 14:00-15:30 
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