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Samverkansråd
Datum

2022-11-08

Tid

9.30-11.30,
förmöte för organisationerna 09.00-09.30 i Kanel.

Plats

Kanel, plan 8, Solnavägen 1 E, SLSO eller Teams

Närvarande

Anne Mondotter, Synskadades Riksförbund
Stockholm Gotland (deltar på distans)
Lennart Håvestam, Funktionsrätt Stockholms län
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län
Olle Johansson, Delaktighet Handlingskraft
Rörelsefrihet (delar på distans)
Jaan Kaur, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
(deltar på distans)
Pia-Lena Krischél, Synskadades Riksförbund
Stockholm Gotland (deltar på distans)
Josefine Thorén, Funktionsrätt Stockholms län
Salina Debessay, Funktionsrätt Stockholms län
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län
Caroline Ekman, SLSO (deltar på distans)
Martin Forseth, SLSO
Henrik Gouali, SLSO
Annika Jerhamre, SLSO
Joakim Lavesson, SLSO (punkt 3)
Ulf Lockowandt, SLSO (deltar på distans)
Karin Persson, SLSO
Eva Pilsäter-Faxner, SLSO (punkt 6)
Gabor Revay, SLSO (punkt 4)

Ej närvarande

Region Stockholm
Box xxxxx
xxx xx Stockholm

Telefon: 08-xxx xx xx
Fax: 08-xxx xx xx
E-post: registrator.xxx@sll.se

Besök oss: Gatunamn. Kommunikationer: se www.sl.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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1

Mötets öppnande och presentationsrunda

2

Föregående minnesanteckningar
Lägges ad acta.

3

Habilitering och Hälsa
Funktionsrätt Stockholms Län beskriver en utveckling mot färre
möjligheter till fysiska möten, begränsat stöd vid hjälpmedel,
begränsat stöd till anhöriga och begränsat stöd vid koordinering av
och kommunikation mellan myndigheter och instanser.
Verksamhetschef Joakim Lavesson tackar för möjligheten att
samråda och för de synpunkter som inkommit. Joakim berättar om
Habilitering och Hälsas uppdrag och utveckling över tid avseende
bland annat inflöde av patienter och antalet besök både vad avser
fysiska och digitala möten. Pandemin har inneburit en stor ökning av
digitala besök. Funktionsrätt Stockholms län lyfter aspekten att
insatsernas effekt behöver utvärderas och anhörigas roll. Habilitering
och Hälsa har som alla andra verksamheter påverkats av pandemin,
flera av de synpunkter som inkommit kan relateras till det.
Funktionsrätt Stockholms län pekar på att BOSSE Råd och Stöd har
en viktig verksamhet. Joakim upplyser om Habilitering och Hälsas
frågetjänst https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/fragetjanstoch-radgivning/ och att de har Fast vårdkontakt och att de båda utgör
ett stöd för samverkan och anhöriga.

4

Alltid Öppet
Gabor Revay berättar om arbetet med ”Ombudstilldelning” som
innebär att vårdpersonal kan kunna ange vem som ska få vara ombud
för patienten. Ombudstilldelningen ger ombudet rätt att hantera en
annan invånares ärenden under den tidsperiod som vårdpersonalen
anger. Preliminär leverans Q1 2023. Funktionsrätt Stockholms Län
frågar hur länge tilldelningen gäller. Gabor svarar att det är flexibel
och kommer utvärderas. Ombudet får en notifiering om att
ombudstilldelningen upphör. Patienten väljer vem som är ombud och
man kan ha flera. Funktionsrätt Stockhoms Län uttrycker glädje över
att frågan nu kommer få sin lösning.
Kallelser på önskade medier. Synskadades Riksförbund Stockholm
Gotland beskriver brister och önskemål i kallelser från vården. Gabor
svarar att arbete pågår med digitala kallelser i samarbete med Kivra.
E-kallelser skickas via Kivra och Alltid Öppet. SRF välkomnar
lösningen, men många upplever att hanteringen är svår. Gabor
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berättar att olästa digitala kallelser går ut med brev. Synskadades
Riksförbund Stockholm Gotland önskar mejl eller sms och önskemål
om större font i kallelsemallar. Eva Pilsäter undersöker om det går att
ändra fontstorlek i kallelsemallarna i TakeCare. Funktionsrätt
Stockholms Län upplyser om att dessa tillgänglighetsaspekter även
finns med i arbetet Digital Kompetens.
Syntolkning av filmer. Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland
upplyser om att det finns en film om hur man använder Alltid Öppet
och önskar att filmen blir tillgänglig. Synskadades Riksförbund
Stockholm Gotland erbjuder att hjälpa till med vilka aspekter som
behöver tas hänsyn till. Kommunikationsdirektör Caroline Ekman
välkomnar initiativet och tilldelas ansvar för att hantera frågan.
5

Samordnat medicinskt mottagande
Närsjukvårdschef Martin Forseth ger en lägesrapport i arbetet med
SMO. Fyra mottagningar ingår i piloten, varav två har öppnat. Cirka
70 patienter är inskrivna av de 400 som beräknats ha behov.
Samarbetet med kommuner fungerar bra, de har efterfrågat en
förstärkt samordning. Tullinge och Täby kommer i gång efter
årsskiftet. Funktionsrätt Stockholms Län uttrycker glädje över detta
viktiga arbete.

6

ESF Digital kompetens
Chefläkare Eva Pilsäter Faxner avger lägesrapport i
utvecklingsarbetet Digital Kompetens. Ett utkast på ett grundmaterial
för digitaliseringsträff för medborgare finns framtaget och ska testas
på ett antal enheter i primärvården. Representanter från
samverkansrådet och pensionärsrådet har deltagit i arbetet.
Innehåller berör gränssnitt i 1177 och Alltid Öppet, Freja eID, hur
man laddar ner Alltid Öppet och journalläsningsfunktionalitet.
Perspektivet tillgänglighet för personer med synnedsättning finns
med.
Även de andra två punkterna om Testmiljöer för medborgare och
Information om 1177:s digitala tjänster arbetas vidare med.
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7

Samverkansrådets möten år 2023
Vi beslutar preliminärt att datum för samråd 2023 är:
20230307, 20230509, 20230905, 20231107
Nästa möte äger alltså rum den 7 mars 2023, klockan 9.30-11.30

8

Övriga frågor
Funktionsrätt Stockholms Län lämnar önskemål om en
konsultfunktion för vaccinering, en vaccinationsspecialist och
uppföljning på effekterna av det. Samt en utökning av Akademiskt
Specialistcentrums uppdrag till att omfatta kardiologi. Funktionsrätt
Stockholms Län kommer att lyfta dessa frågor även med politiken.
Funktionsrätt Stockholms Län frågar vem ska man gå till för att få
remiss för ortopediska hjälpmedel? Är det bara ortopeder som kan
skriva remiss?
SLSO återkommer med svar mejlledes. Information finns på
Vårdgivarguiden,
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/behovs
trappor/forflytta-sig/andra-och-bibehallakroppsstallning/rorelsenedsattning/ortopedtekniskahjalpmedel/nedre-extremitetsortoser/
Karin Persson avslutar mötet och önskar alla en rad goda stora och
små helger till vi ses igen.
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Sändlista
Synskadades
riksförbund
Stockholm Gotland

Pia-Lena Krischél
Anne Edlund

Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet

Olle Johansson
Jaan Kaur

Funktionsrätt
Stockholms län

Lennart Håvestam
Kristina Törnblom
Annika Hässler
Carina Pahl Skärlind

Stockholms läns sjuksjukvårdsområde

Caroline Ekman, SLSO
Martin Forseth, SLSO
Henrik Gouali, SLSO
Annika Jerhamre, SLSO
Joakim Lavesson, SLSO
Ulf Lockowandt, SLSO
Karin Persson, SLSO
Eva Pilsäter-Faxner, SLSO
Gabor Revay, SLSO
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