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Mötesanteckningar Samverkansråd Regionstyrelsen och
organisationer som företräder personer med
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Margaretha Åkerberg

Annika Hässler

Datum

2022-01-14

Tid

kl 14.00-15.30

Plats

Teams

Närvarande

Margareta Åkerberg (KD)
Marie Bladholm (M)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Henrik Juhlin (C)
Marja Sandin Wester (MP)
Jens Sjöström (S)
Elisabet Faxelid (V)
Pia Helleday (M)
Ulla-Britt Öhman (C)
Petra Larsson (S)
Anne-Marie Strömberg (V)
Bertil Fredriksson (KD)
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län
Inge-Britt Lundin, Funktionsrätt Stockholms län
Lennart Håwestam, Funktionsrätt Stockholms län
Claes Stjernström, Funktionsrätt Stockholms län
Jesper Strömgren, Funktionsrätt Stockholms län
Agneta Österman Lindquist, Funktionsrätt Stockholms län
Åse Johansson Kristiansen, Funktionsrätt Stockholms län
Jaan Kaur, DHR
Gunder Wåhlberg, DHR
Karin Hjalmarsson, Synskadades riksförbund Stockholm Gotland
Per Karlström, Synskadades riksförbund Stockholm Gotland
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För kännedom

1

Diarienummer
RS 2022-0087

Salina Debessay, Sanna Frost, Pia-Lena Krischel

Presentationsrunda

Upprop gjordes.
Salina Debessay ny handläggare på Funktionsrätt Stockholm presenteras.
Amelie Tarschys Ingre (L) efterträder Daniel Forslund (L).
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Justeringspersoner

Till justerare valdes Margaretha Åkerberg och Annika Hässler.
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Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkändes.
4

Aktuella frågor från organisationerna

Mötestider för samverkansrådet
Fråga:
Kan vi byta mötestid så att regiondirektören (som inte kan på fredagar) har möjlighet
att vara med på våra möten?
Diskussion kring mötestider. Måndagar är det återkommande möten med
kommunfullmäktige och tisdagar återkommande möten med regionfullmäktige.
Målet är att så många som möjligt ska kunna delta. Margaretha Åkerberg och Lena
Hanses tar fram förslag på nya mötestider och återkommer. Om det digitala verktyget
Doodle används måste det kompletteras med mejl så att alla kan tycka till.
De möten som är planerade fram till juni 2022 ligger kvar som planerat. Förändring
sker tidigast till hösten 2022.
Förslag att göra ett av mötena under våren 2022 till ett politikermöte, där politiken
har förberett anföranden kring specifika frågor.
Digital patientenkät
När digitala enkäter skickas ut behöver de vara tillgängliga. Man behöver titta både på
enkätens utformning och på frågorna i sig, till exempel hur de är ställda.
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Ledsagning vid vaccination
Det är svårt att boka ledsagning vid vaccination på grund av bristande samordning.
De som svarar i telefon vet inte alltid om att det går att boka ledsagning till sin
vaccination. Det har inte funnits tillgängliga tider att boka med ledsagning. Även om
tid för vaccination med ledsagning har bokats så har det inte fungerat bra på plats.
Utvärdering av hantering av pandemin
Fråga:
Vissa saker har fungerat bra under pandemin och andra inte. Kommer det att
utvärderas och följas upp? Ser bristande koordination mellan olika aktörer, ex
ledsagare, vaccin, testning. Finns det en uppföljning kring detta på regionnivå och när
kan vi ta del av den?
Svar:
Vi tar med oss frågan och återkommer.
Fördelning av resurser inom sjukvården
Fråga:
Tre vårdavdelningar på Nya Karolinska stängs ner för att täcka behovet av förlossning
och gyn. Hur går tänket kring att skjuta på en grupp för att skapa utrymme för en
annan?
Svar:
Avdelningarna stängs inte utan flyttas inom Nya Karolinskas egen organisation.
Region Stockholm som arbetsgivare
Frågor kring Region Stockholm som arbetsgivare:
• Region Stockholm vill vara en attraktiv arbetsgivare, men hur attraheras
kompetent personal?
• Vad har Region Stockholm för personalpolicy för att locka till sig personal och
få personalen att stanna?
• Hur vill de politiska partierna att det ska se ut för att Region Stockholm ska
vara en attraktiv arbetsgivare?
• Vad behöver åtgärdas för att locka tillbaka personal som slutat?
Inlägg:
Önskemål att politikerna berättar hur de ser på personalpolitiken.
Önskemål att personal som slutat, personalrepresentanter och fackförbund berättar
utifrån sitt perspektiv.
Man kan boka in avslutningssamtal med personal för att utvärdera och få en bild av
vad som kan göras bättre.

4 (6)
MÖTESANTECKNINGAR
2022-01-14

Diarienummer
RS 2022-0087

Ledarskapet har en viktig roll i att främja dessa frågor.
Förslag att boka in ett möte där politikerna får berätta hur de hur de ser på Region
Stockholms personalpolitik.
Bidrag för intressepolitisk verksamhet
Fråga:
Har besluten för bidrag för intressepolitisk verksamhet skickats ut?
Svar:
De preliminära besluten har skickats ut. Det har kommit en del frågor kring de
preliminära besluten som Margaretha Åkerberg har besvarat. Beslut tas av
Regionstyrelsen den 25 januari.
5

Maria Rotzén Östlund, Smittskyddsläkare – Covid-19: läget i världen
och i Sverige

Marias presentation bifogas dessa minnesanteckningar.
Bild från WHO från den 10 januari 2022 som sammanfattar vad som hänt tills idag.
305 miljoner fall i världen, 5 miljoner dödsfall, 9 miljarder givna dödsfall. Antal fall
ökar men dödsfall ökar inte lika mycket, på grund av mildare variant och vaccin.
Antal fall per världsdel: högst incidens i USA/Kanada tätt följt av Europa. Det ökar
nästan överallt.
Provtagningskapacitet och positiva prover. Kapaciteten ökat succesivt. 90 000
analyser förra veckan, 40 % av dem var positiva. Långt mer än vi haft under
pandemin tidigare. Kan vi öka kapaciteten? Vi gör allt vi kan, fantastiskt arbete. Den
smittspridningstakt vi ser nu var oväntad. Vi ökar testkapaciteten, ska vara 100 000
test per vecka om några veckor.
Antal covid-19 fall per dag har ökat den senaste tiden.
Covid 19 fall per vecka. Förra veckan hade vi nästan 35 000 fall. Detta trots att inte
alla som ville kunde testa sig.
Mer statistik finns på regionens hemsida.
Antal fall enligt åldersgrupper. Före jul var det högst incidens bland 10-19 år. Nu,
vecka 1, högst incidens bland 20-29 år. Kan bero på många saker. De har inte hunnit
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få sin tredje spruta, och kanske haft många sociala kontakter under ledigheten
exempelvis.
Detaljerad bild som visar antal fall per skolstadium för barn per vecka (se bild 8 i
bifogad presentation).
Incidens per kommun. Covid är mycket spritt i regionen just nu. Ingen kommun
sticker ut. Två sjukhus i förstärkningsläge, Norrtälje och Danderyd, trots att Norrtälje
ligger lågt i incidens. Det beror på andra saker såsom halkolyckor.
Stadsdelar med högst incidens just nu: Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm.
Axplock av rekommendationer och åtgärder:
Privat: inga stora sammanhang.
Vaccinera dig. Ovaccinerade är överrepresenterade på intensivvården.
Håll avstånd i offentliga miljöer.
Var hemma när du är sjuk.
Provta dig om du har haft symtom längre än 24 timmar.
Munskydd i kollektivtrafiken vid trängsel.
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beroende på deltagarantal.
Kvadratmeterregel per person.
Distansarbete om möjligt.
Antal patienter med covid-19 på IVA eller slutenvården. Intensivvården har än så
länge inte ökat lika mycket som under ex den första vågen.
Fråga:
Om man tar ett snabbtest som kan köpas på apoteket, och det visar positivt, ska man
ta ett test via regionen också då? Räknas det in i statistiken?
Svar:
Vi rekommenderar inte snabbtester men om man testar positivt med ett sådant så
rekommenderar vi att man tar ett PCR-test via regionen. Om man gör ett snabbtest
hemma så kommer det inte med i statistiken.
Fråga: Hur ser det ut med krav på vaccination av personal?
Svar: Det är en fråga för HR och inte för smittskyddet.
Fråga: Var är det som lägst smitta i regionen?
Svar: Norrtälje och Sigtuna.
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Fråga: Hur många vårdas på sjukhus och IVA i vår region?
Svar: Det går ut lägesrapporter varje dag. Just nu vårdas 427 patienter på
akutmottagning eller geriatrik.
Fråga: Hur ofta tror ni att vi kommer behöva ta vaccindoser i framtiden?
Svar: Jättesvårt att säga. Beror på vilka varianter som kommer och hur länge
vaccinationen räcker. Sannolikt kommer riskgrupper behöva ta vaccin framöver.
Många frågor återstår innan vi kan säga med säkerhet.
Fråga: Hur går det med vaccination dos 3?
Svar: Det planeras för fullt för dos 3. Vi kan inte släppa på alla på en gång men
intensivt arbete pågår.
Fråga: Hur går det med vaccination av dos 2 för skolbarn?
Svar: Det är på gång, vi samarbetar med elevhälsan och externa vårdgivare. Man
prioriterar de äldsta först även bland barnen.
Fråga: De områden som enligt statistiken har lägst smitta, kan de härledas till hur
provtagningsmöjligheterna ser ut?
Svar: Under våg 1 och 2 hade vi utsatta områden med låg provtagning. Det är
svårtolkade siffror och vi vet inte alltid vad de beror på. Det kan se annorlunda ut
nästa vecka.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor

Anteckningar

Lena Hanses

