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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  

MÖTESANTECKNINGAR HSN 2022-0161 

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Datum 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Torsdagen den 17 mars 2022 

Kl. 14:00-15:25 

MS Teams  

Funktionsrätt Stockholms län: Lennart Håwestam, 
Annika Hässler, Henrik Sundqvist, Salina Debessay 
DHR: Olle Johansson, Yvonne Björkman 
SRF Stockholm Gotland: Anne Mondotter, Pia-Lena 
Krischel, Ingela Sjöqvist 

Förvaltningen: 
Sara Pütsep, Maria Hägerstrand, Annicka Sterner, Marika 
Berggrund, Anne Ericsson, Yvonne Lettermark, Vanessa 
Johansson 

1 Inledning 

Sara Pütsep öppnar mötet och inleder med en kortare presentationsrunda 
av samtliga deltagare i mötet.  

2 Mötesanteckningar från sammanträdet 2022-01-20 

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.  

3 Övriga frågor 

Nominering till Etikprövningsmyndigheten  
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått uppdraget att skicka in minst 3 
nomineringar från patientorganisationer inom regionen till 
Etikprövningsnämnden. Samverkansrådet skickar in en nominering från 
respektive representerad organisation. Namn skickas in till sekreterare 
för samverkansrådet, vanessa.joseph-johansson@regionstockholm.se 

mailto:vanessa.joseph-johansson@sll.se
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 Samverkan digitalisering inom HSF 
Annika Hässler, Funktionsrätt, lyfter frågan om samverkan mellan hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen och patientorganisationer gällande 
digitaliseringsfrågor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för 
innovations- och digitaliseringsfrågor och därför efterfrågas ett 
digitaliseringsråd. Den här frågan har tidigare lyfts av Daniel Forslund 
men har inte formellt beslutats inom regionen. Sara Pütsep, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, tar emot önskemålet och tar med frågan till 
förvaltningen.  

 

 Uppföljning av besparingsbeslutet inom hjälpmedelsområdet 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, undrar hur arbetet med uppföljning för 
hjälpmedel ligger till. Marika Berggrund, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, svarar att arbetet pågår och att man förväntar sig 
att ha uppföljningen färdigställd till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni. I 
dagsläget har man träffat brukaorganisationer och hjälpmedelscentral.  

 Förvaltningen återkommer till samverkansrådet i ett senare skede.  

  

 Tandhälsa 
Funktionsrätt önskar en dragning från tandvårdsenheten. Man vill ha 
information om hur de jobbar, vilka som kan få bidrag och aktuella viktiga 
frågor.  

 Enheten för tandvård bjuds in till ett kommande möte med 
samverkansrådet.  

 

 Sjukvård men avseende flyktingar från Ukraina  
I och med den nuvarande flyktingströmmen av flyktingar från Ukraina så 
undrar Yvonne Björkman, Funktionsrätt, hur förvaltningen har tänkt kring 
vården för flyktingar med funktionsnedsättningar. Sara Pütsep, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, svarar att hon inte kan svara för hur processen ser 
ut för flyktingar med funktionsnedsättningar men det man från 
förvaltningshåll har arbetat med är att se till att alla som kommer ska får 
tillgång till vård oavsett om man har kommit fram i migrationsverkets kö 
eller inte. Sara Pütsep tar med sig frågan om hur processen ser ut för 
flyktingar med större behov och återkommer till samverkansrådet.  

 

 Insiktsutbildningar 
SRF Stockholms län skickar med önskemål om att återuppta 
insiktsutbildningarna som hölls innan pandemin.  

 Frågan tas upp igen på mötet i juni.  
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4 Genomförandeplan för nära vård  
Maria Hägerstrand 

 Maria Hägerstrand, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om 
inriktning för en nära och tillgänglig vård. Hälso- och sjukvården bör enligt 
primärvårdsreformen ställa om så att primärvården är navet i vården och 
samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Den 8 
mars tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om genomförandeplan för 
nära vård. Genomförandeplanen ersätter den tidigare 
genomförandeplanen för primärvårdsstrategin.  

 

 Lennart Håwestam, Funktionsrätt, primärvården får allt större uppdrag så 
som ökat krav på samverkan, arbete med prevention, agera första linje för 
vård etcetera. Man kan inte lägga på alltmer ansvar utan att tillskjuta 
ekonomiska ramar. Ett sådant sätt leder enbart till att personalen går på 
knäna, det blir ett för tufft arbetsklimat för den gruppen. Hur resonerar 
man kring det här?  Maria Hägerstrand, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
svarar att det finns delar om det med i det beslutade ärendet. Från politiskt 
håll har man för avsikt att succesivt öka medel till primärvården. 
Vårdcentralernas budget räknades upp med 4 % till skillnad från 
sjukhusens budget som räknas upp med 1,5 % i budgeten för 2022.  

 

 Annika Hässler, Funktionsrätt, när man lägger på med uppdrag på 
primärvården så får de ofta ersättningen efter att uppdraget redan är 
utfört. Detta leder till en viss oro om man skulle misslyckas med att nå 
målen i en viss insats. Då får man ingen ersättning för allt det arbete som 
lagts ner. Sara Pütsep, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att 
förvaltningen till viss del kan dela oron vad gäller den här konstruktionen. 
Däremot kan man säga att förvaltningen har liknande system vad gäller de 
statsbidrag som tilldelas oss. 

 

 Annika Hässler, Funktionsrätt, vill också lyfta frågan om tillgänglighet för 
medborgarna till närakuter. Det är bra att man har satsat på större och mer 
resurssatta näraktuer men som en konsekvens av det har en del av de 
mindre närakuterna stängt vilket innebär en sämre tillgänglighet för 
medborgarna. Funktionsrätt vill också lyfta frågan om att närakuterna ska 
vara tillgängliga och då syftar man på lokalerna, till exempel ska det inte 
vara några långa korridorer och det ska finnas tillgång till hiss. Sara 
Pütsep, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att den här frågan finns 
på balanslistan för frågor att ta upp på samverkansrådet.  
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 Sekreterare bjuder in Christoffer Bernsköld till ett kommande möte för att 
diskutera närakuter och förflyttning av patienter från närakuter till 
primärvården.  

  
5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomi  
 Annicka Sterner 
 

Annicka Sterner, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens ekonomi är fortsatt väldigt påverkar av pandemin. 
Pandemin har medfört högre kostnader men också högre intäkter. 
Merkostnaderna består främst av kostnader kopplade till covid-19, 
hantering av undanträngd vård, provtagning, smittspårning samt 
vaccination. De ökade intäkterna består av olika riktade statsbidrag som 
ökande anslag från regionen. Sammanfattningsvist hade förvaltningen ett 
positivt ekonomiskt resultat 2021. Situationen som har varit innebär dock 
att det försvårar den ekonomiska planeringen framöver. För vårdens 
kunskapsstyrningsnämnd (VKN) går budget enligt plan. De kostnader som 
ligger på VKN är framförallt centrumbildningar, servicetjänster, personal, 
projektkostnader, kostnader för nationellt kunskapsstöd samt kostnader för 
samarbeten inom SKR och RPO.  
 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, undrar hur ekonomin skulle ha varit om 
man räknar bort pandemin. Annicka Sterner, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, svarar att om vårdproduktionen hade varit normal 
så skulle förvaltningen ha ett underskott. Man har dock inte räknat på hur 
mycket förvaltningen skulle ha gått minus. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har inte en långsiktigt hållbar ekonomi så som det 
ser ut och det är en utmaning som vi har framför oss.  
 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, hur ser förvaltningen på framtiden. Hur 
tänker man kring den situation där det inte går att höja regionskatter mer. 
Sara Pütsep, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att ett sätt är 
försäkringsobligationer, det vill säga att man låter en annan part ta 
kostnaderna, den typen av finansiering har såklart andra nackdelar. Det 
man satsar på från politiskt håll nu är kunskapsstyrning och att vården 
alltmer ska styras utifrån behov, detta inkluderar också prevention.  

 
6 Svar på fråga om hjälpmedel Go-box  
 Marika Berggrund och Anna Ericson  
 

Anna Ericson och Marika Berggrund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
svarar på frågan om hjälpmedel Go-Box från SRF, se bilaga. Hjälpmedlet 
Go-Box är en produkt som kopplas till en TV. Produkten läser sedan upp 
textremsan. ISO-koden som gäller för den här produkten ingår i dagsläget 
inte i regionens sortiment. För att ta in den här ISO-koden som krävs ett 
politiskt beslut. I dagsläget arbetar man med den här frågan och man har 
diskussioner med KommSyn, man ska också se över kostnaderna och 
behovet innan det läggs fram ett förslag till politiken.  
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7 Information om förslag till åtgärder med anledning av 

Vårdvalsutredningen 
 Yvonne Lettermark  
 

Yvonne Lettermark, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, rapporterar de 
förslag till åtgärder som föreslås med anledning av 
Vårdvalsutredningen. Det är ett omfattade direktiv där vissa arbeten 
inte har kunnat göras under pandemin. Rapporten innehåller ett antal 
förslag för att vårdvalen bättre ska passa in i sjukvårdssystemet.  
 
De utvecklingsmöjligheter som föreslås handlar om vården ska bli bättre 
på att jobba med vårdbehovsprognoser, man ska jobba mer med 
sjukdomsprevalens etcetera.  
 
Sekreterare skickar ut rapporten till samverkansrådet efter mötet.  
 
 

 
 Vid anteckningarna 
 
 Vanessa Johansson 
 
 
 
 Nästa möte i rådet är den 2 juni mars kl. 14:00-15:30 
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