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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  
 

MÖTESANTECKNINGAR HSN 2022-0161 
 
 
  

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Datum Torsdagen den 24 november 2022 
 
Tid Kl. 14:00-15:15 
 
Plats MS Teams  
 
Närvarande Funktionsrätt Stockholms län: Britt Bergh, Per Larsson, 

Henrik Sundqvist, Karin Aronsson, Lennart Håwestam 
 
SRF Stockholm Gotland: Anne Mondotter, Ingela Sjöqvist,  
Ida Maria Hagström, Pia-Lena Krischél   
 
Förvaltningen: 
Sara Pütsep, Julia Forssmed, Barbro Olofsson,  
Ylvali Porander, Karin Nilsson, Christine Magnusson 
 

1 Inledning 
 

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

2 Mötesanteckningar från sammanträdet 2022-10-27 
 

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.  
 
3 Inför 2023 

 Sara Pütsep beskriver kortfattat vad den nya majoriteten presenterat 
angående politisk inriktning samt vilka politiska nämnder, utskott och 
beredningar förvaltningen kommer att stödja. Det kommer att finnas en 
hälso- och sjukvårdsnämnd och en primärvårdsnämnd. 

 Sammanträdestider för 2023 beslutas. Sammanträdena är 14-15.30 
följande datum förutom den sen 25:e maj då tiden blir 09-10.30. 

Torsdag 9 februari 
Torsdag 30 mars 
Torsdag 25 maj, kl 09.00  
Torsdag 28 september  
Torsdag 30 november 
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 Sammanträdena är som utgångspunkt digitala. Vid workshops på eller 
utanför de ordinarie tiderna är utgångspunkten att dessa sker fysiskt. 

 Möten med de förtroendevalda bokas direkt av de ingående 
organisationerna. Kontaktperson för hälso- och sjukvårdsnämnden är 
Jakob Stone (S), jakob.stone@regionstockholm.se och för 
Primärvårdsnämnden Daniela Sameland (C) 
daniela.sameland@regionstockholm.se 
 
Önskemål om teman för 2023 skickas in till sekreteraren som 
sammanställer. SRF Stockholm Gotland lyfter från sin lista särskilt 
oron för MDR och dispenserna som går ut i maj 2023.   

Sekreteraren informerar om att punkter i början av 2023 blir 
kompetensförsörjning och bokningstjänst för vaccination. I samband 
med minnesanteckningarna kommer det att skickas med information 
om utredningen om bokningstjänsten samt ett antal frågor att besvara 
för de som har möjlighet. Ansvarig handläggare besöker rådet i början 
av 2023 och kommer då kommentera inkomna synpunkter.  

   
4 Övriga frågor 
 

Funktionsrätt ställer fråga om Rehab lymfödem som från och med 2016 
ligger på husläkarmottagningarna, hur det anses fungera och hur 
kompetensen säkerställs. Förvaltningen återkommer med svar.   
 
Funktionsrätt ställer fråga om tolkcentralen som under hösten under en 
period inte tog emot nya beställningar samt tog tillbaka redan gjorda 
beställningar. Det har lättat lite men det är oavsett helt oacceptabelt. 
Svar att förvaltningen instämmer i det. Anledningen var att SLSO 
saknade ekonomiska resurser. Kortsiktigt har de fått ett tillskott för att 
kunna utföra sitt uppdrag. Inför 2023 har det förts en dialog för att 
säkerställa att situationen inte uppkommer igen. 

 
   

5 Utökat hälsofrämjande befolkningsinriktat uppdrag på 14   
husläkarmottagningar 

 
Barbro Olofsson & Ylvali Porander, enheten för allmänmedicin på hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen, inleder med en beskrivning av hur ojämlika 
förutsättningar visar sig i ojämlik hälsa. I husläkarmottagningarnas 
förfrågningsunderlag finns ett speciellt utökat hälsofrämjande uppdrag 
som innehas av 14 husläkarmottagningar. Uppdraget pågår i tre år och 
mottagningarna är utvalda utifrån ett index som använder 
socioekonomiska data för att identifiera risk för ohälsa. Mottagningarna 
ska också ha fler än 5000 personer listade.  
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Uppdraget innebär att arbeta för att förbättra den fysiska och psykiska 
hälsan och förebygga framtida ohälsa hos personer i mottagningens 
närområde genom att: 
• öka kunskap om fysisk och psykisk hälsa samt påverkbara samband 

hälsa - levnadsvanor 
• tidig upptäckt av riskfaktorer för ohälsa 
• beakta psykisk hälsa, stärka individen, bryta isolering och skapa tillit 
• förbättra tillgängligheten för personer som är i behov av vård, men 

som sällan söker sig till hälso- och sjukvården 
• samverka med civilsamhället, kommun, andra vårdgivare, företagare 

etc. 
 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, utrycker att det är ett viktigt uppdrag 
men att det är svårt att nå de som inte deltar i det civila samhället eller 
har kontakt med vården. Svar att uppsökande arbete måste ske vilket 
görs men det finns mer att utveckla. Exempel är att erbjuda saker som 
att exempelvis få mäta sitt blodtryck.   
 
Karin Aronsson, Funktionsrätt, frågar om den geografiska spridningen 
samt om antalet ska byggas ut. Svar att i nuvarande 
förfrågningsunderlag finns det möjlighet för en till mottagning, dvs 
totalt 15. Svårt att hitta ett mått som gör att alla relevanta geografiska 
områden nås. Förvaltningen kommer se över frågorna inför framtiden 
efter att budgetförutsättningarna blivit klarlagda.  
 
Britt Berg, Funktionsrätt, skickar med uppmaning att samarbeta med 
patientorganisationer, exempelvis kring goda levnadsvanor.  
 
Anne Mondotter, SRF, lyfter de grupper som är svårast att nå, tex de 
med vissa funktionsnedsättningar som gör att de är isolerade. 
Förvaltningen svarar att de tar till sig detta som en viktig fråga att jobba 
vidare med och att samverkan med föreningar kan vara ett stöd i detta.  
 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, lyfter också vikten av att nå de som 
inte kommer utanför sin egen bostad och som många gånger bäst 
behöver hjälp. Ett exempel är hur unga med psykisk ohälsa kan nås av 
andra som varit i samma situation men tagit sig ur den då det ofta kan 
finnas en fientlighet mot myndigheter (inklusive civilsamhället).  
 
Karin Aronsson, Funktionsrätt, frågar om det skulle vara möjligt för 
organisationerna i samverkansrådet att vara med en träff som 
förvaltningen har med mottagningarna. Förvaltningen tar med sig detta. 
 

6 Revidering av vårdval specialiserad ögonsjukvård 
  
 Karin Nilsson och Christine Magnusson, hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, berättar om revideringsarbetet inom vårdval 
specialiserad ögonsjukvård.  
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Det finns i dagsläget 35 vårdgivare inom vårdvalet som består av 
basuppdraget ögonmottagning och sex tilläggsuppdrag. Dessa är: 
- Mottagning med ortoptisk verksamhet 
- Ögonbottenfotografering av diabetiker 
- Laserbehandling i ögats främre segment 
- Laserbehandling i ögats bakre segment 
- Polikliniska operationer 
- Kataraktoperationer  

 
Vårdvalet har en hög volym- och kostnadsutvecklingstakt och är i 
dagsläget det vårdval med flest antal besök och näst högst kostnader 
bland de specialiserade vårdvalen. Vårdkonsumtionen i Region 
Stockholm är högre än resten av Sverige, detta trots en lägre 
medelålder.  
- Inriktning för effektivare vårdstruktur och hållbar utveckling (HSN 

mars 2020)  
o Uppnå en effektiv vårdstruktur - större vårdvalsmottagningar 

och bredare uppdrag  
o Ökat fokus på kostnadskontroll  

- Dialog med vårdgivare och patientorganisationer  
- Lärdomar sen den senaste revideringen 
- Medskick från utredning gjord våren 2022 
- Resultat fördjupad granskning tilläggsuppdrag katarakt 
- Nya riktlinjer och vårdprogram kommer beaktas 
 

Beslut planeras till det första kvartalet 2023. 
 
Anne Mondotter, SRF, berättar först att de deltar i arbetet med revideringen 
men vill ta upp frågan om oron för kompetenstappet från S:t Eriks 
ögonsjukhus. Denna fråga har förvaltningen med sig och att det ej ska finnas 
incitament att bara samla kunskap utan att den ska användas. Finns också en 
ambition att vara tydlig med förväntningar samt hur vårdvalet i sin tur kan 
stötta S:t Erik i deras uppdrag. Det finns också andra specialiteter som har 
samma typ av problem och det finns en övergripande vilja att ge strukturella 
förutsättningar för att uppdragen på sjukhusen kan drivas på ett rimligt sätt.  
 
  
Vid anteckningarna 
 
 Julia Forssmed 
 
 
 
 Nästa möte i rådet är den 9 februari kl. 14:00-15:30 
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