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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Styrning och stöd  
 

MÖTESANTECKNINGAR HSN 2022-0161 
 
 
  

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 
Datum Torsdagen den 2 juni 2022 
 
Tid Kl. 14:00-15:35 
 
Plats MS Teams  
 
Närvarande Funktionsrätt Stockholms län: Lennart Håwestam, 

Salina Debessay, Per Larsson, Annika Hässler 
DHR: Olle Johansson, Yvonne Björkman 
SRF Stockholm Gotland: Pia-Lena Krischél, Ingela 
Sjöqvist 
 
Förvaltningen: 
Linda Jakobsson, Maria Andersson, Andreas Falk,  
Britt Stålhandske, Anneli Jonsson, Christoffer Bernsköld, 
Vanessa Johansson 

1 Inledning 
 

Linda Jakobsson öppnar mötet och inleder med en kortare 
presentationsrunda av samtliga deltagare i mötet.  

2 Mötesanteckningar från sammanträdet 2022-03-17 
 

Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.  
 

3 Övriga frågor 
 
 Funktionsrätt  

Lennart Håwestam undrar hur förvaltningen ser på att uppdragen som idag 
finns i BOSSE-avtalet övergår till primärvården. Hur ska detta hanteras? 
 
Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att det här 
är en del som primärvården ska klara av. Förvaltningen arbetar i dagsläget 
med att se över hur man kan lösa detta, svar kommer skickas till hälso- och 
sjukvårdsnämnden i september.  
Förvaltningen återkommer med skriftligt svar i samband med att svar 
skickas till nämnd.  
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Funktionsrätt undrar också hur förvaltningen ser på arbetet med 
hälsoobligationer. Hur ser vägen ut framåt?  
Linda Jakobsson svarar att det i dagsläget är en väldigt aktuell fråga på 
förvaltningen men ber om att få ta tillbaka frågan till förvaltningen och 
återkomma med ett skriftligt svar. 

 
Funktionsrätt efterfrågar att tandvårdsenheten bjuds in till kommande 
möte eftersom de inte var på plats under dagens möte.  
Förvaltningen svarar att tandvårdsenheten är inbokade till den 15 
september. De hade inte möjlighet att närvara under dagens möte.   

 
Annika Hässler undrar hur förvaltningen säkerställer att politiken vet vilka 
beslut som fattas på delegation från nämnden. Linda Jakobsson, Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen, svarar att det i grunden är så att man dels inför att 
man tar fram nya delegationer bereder frågan tillsammans med politiken. 
Sen listas också samtliga beslut som har fattats på delegation inför varje 
nämnd. Politiken får på så sätt löpande tillgång till alla fattade beslut. Detta 
framgår också av protokollen till respektive nämnd. Annika Hässler, 
Funktionsrätt, tillägger att när det gäller beslut om hjälpmedel som finns 
på delegation så vill vi gärna veta vad det betyder, det är svårt för både oss 
och politiken att se konsekvenserna av dessa delegationer. Linda 
Jakobsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tackar för kloka inspel och 
tar tillbaka dessa till kansliet.  
 
Annika Hässler, Funktionsrätt, flaggar för att nästa möte med 
samverkansrådet sker samtidigt som patientsäkerhetsdagen och det kan 
medföra problem med deltagandet på mötet.  
Sekreterare tackar för information och ser över möjlighet att flytta möte 
vid behov.  

 
DHR 
Yvonne Björkman, DHR, efterfrågar en uppdatering kring den 
konsekvensanalys som skulle genomföras gällande hjälpmedel.  
 
Sekreterare får i uppdrag att återkomma till rådet med återkoppling från 
handläggare.  

 
 SRF 

Ingela Sjöqvist, SRF, påpekar att det i dagsläget finns undantag för vissa 
hjälpmedel som inte behöver medicinskklassning. Det här undantaget går 
ut i maj nästa år och vi undrar vad som kommer hända med dessa 
hjälpmedel då?  

  
 Förvaltningen återkommer med skriftligt svar. 
 

Pia-Lena Krischel, SRF, lyfter att vissa vårdmottagningar enbart har 
incheckningsskärmar som alternativ när man som patient kommer till en 
mottagning. Det här stänger ute oss som inte ser. 
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Linda Jakobson svarar att det är osäkert hur mycket förvaltningen kan 
påverka det här hos mottagningarna men förvaltningen återkommer med 
ett skriftligt svar.  

 
  
4 Temapunkt: psykiatri  

Maria Andersson och Andreas Falk 

 Maria Andersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om 
aktuella projekt och utvecklingsuppdrag inom psykiatrin. Totalt arbetar 
förvaltningen med 17 uppdrag som är politiskt beslutade. Bland annat 
förändringar i vårdutbudet för barn och unga vid psykisk ohälsa, utredning 
för beställarstrategi och ny avtalsstruktur för vuxenpsykiatrin som en del 
av den nära vården samt säkerställa att de psykiatriska vårdbehoven 
tillgodoses för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 Lennart Håwestam, Funktionsrätt, undrar vad som är skillnaden mellan 
mild och måttlig psykiska sjukdomar som hör till primärvården och de 
sjukdomar som bör behandlas inom specialistpsykiatrin. Maria Andersson, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar att det finns vägledning för att 
bedöma allvarlighetsgraden men den är inte fokuserad på diagnos utan 
snarare på behovet av insatser. Det finns också ett kunskapsstöd kring det 
här men det blir självklart diskussioner kring var gränsen går i enskilda 
fall.    

 Andreas Falk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om den 
årliga uppföljningen inom specialistpsykiatrin. Varje höst planeras och 
revideras uppföljningsplanerna. I dagsläget är de utformade så att både 
psykiatrin inom egen regi och upphandlad psykiatri har samma 
uppföljningsindikatorer. Löpande under året samlar förvaltningen in data 
och svar från vårdgivare kopplat till uppföljningen. Uppföljningen 
genomförs under våren och under april/maj arbetar förvaltningen med 
analys och sammanställning. För 2021 pågår fortfarande 
sammanställningsarbetet.  

 Övergripande slutsatser inom specialistpsykiatrin för 2021 är bland annat: 
en stor ökning av distanskontakter, minskat antal uteblivna besök inom 
SLSO samt att fler verksamheter beskriver positiva effekter på samverkan 
utifrån de temporära covid-samarbetet.   

 Annika Hässler, Funktionsrätt, lyfter att en trolig bidragande orsak till 
ökningen av neuropsykiatriska diagnoser är att kommunerna numer har 
som regel att diagnos krävs för extra stöd redan i förskolan. Förvaltningen 
behöver kanske följa upp det här sett till hur kommunerna hanterar frågan. 
Maria Andersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att frågan om 
utredning och intyg är en fråga som ständigt är uppe för diskussion 
tillsammans med kommunerna. Det finns en särskild utmaning kring det 
här vad gäller just neuropsykiatriska diagnoser och tillgång till resurser i 
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skolan. Det finns många perspektiv i den här frågan och man vill undvika 
att barn hamnar i klam i gränsdragningen mellan oss som huvudmän.  

  

 Presentationen skickas ut till rådet efter mötet. Samverkansrådet tackar 
för informationen.  

  
5 Upphandling av sjuktransporter  
 Britt Stålhandske och Anneli Jonasson  
 

Britt Stålhandske och Anneli Jonasson, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, informerar om en kommande upphandling 
inom sjuktransporter. Nuvarande avtal gäller till och med den 23 
september 2023 och därför har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat 
om att starta en ny upphandling.  
 
Olle Johansson, DHR, lyfter att även om det är möjligt för patienter att 
ta med en hopfällbar rullstol i samband med sjuktransport så är 
situationen en annan för de patienter som använder elrullstol. Det vore 
önskvärt om man i samband med sjuktransport av personer med 
elrullstol och ser till möjligheten att också transportera elrullstol.  
 
Förvaltningen efterfrågar synpunkter och förslag inför kommande 
upphandling. Synpunkter kan mejlas in till Helene Johnier 
(helene.johnier@regionstockholm.se) till och med den 15 augusti 2022. 
 
Nuvarande kravspecifikation och presentation skickas ut till 
samverkanrådet via sekreterare.  
 

 
6 Patientens väg genom vården  
 Christoffer Bernsköld  
 

Christoffer Bernsköld, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar 
om aktuella uppdrag rörande vårdcentraler och närakuter. Många av de 
uppdrag som beslutats av politiken är färdigställda och med anledning 
av det politiska läget förväntar förvaltningen sig inga nya större uppdrag 
förrän efter valet. De uppdrag som är aktuella just nu är: remisskrav till 
barn- och ungdomsmedicinska avdelningar, omhändertagande av 
psykisk ohälsa inom primärvården, placering av ytterligare närakuter, 
1177 del i vården inklusive förhållande till primärvården.  

  
Annika Hässler, Funktionsrätt, undrar om förvaltningen har någon 
kommentar gällande samordnat medicinskt omhändertagande (SMO). 
Christoffer Bernsköld, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att 
SMO är ett uppdrag som har funnits sedan innan pandemin och att 
arbetet med det är återupptaget nu efter att pandemin har lugnat sig. 
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Planen är att under hösten starta 4 mottagningar inom egen regi, detta 
sker i pilotform och kommer att pågå ett par år framöver.   

 
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, lyfter frågan kring samordnad 
individuell plan (SIP), primärvården bär ansvaret och det måste kunna 
göras på ett smidigare sätt för att det ska vara godtagbart. Christoffer 
Bernsköld, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, svarar att systemet för 
utskrivningsprocessen inte är fullt funktionellt så som det ser ut idag. 
Man kommer dock att över gå till Lifecare men har inte svar på när i 
tiden det kommer att ske. Men det stämmer att det här är en fråga vi 
behöver jobba mer med. Under pandemin kunde man dock se att antalet 
vårdplaneringar har ökat. Troligen är det för att de ”friska” eller milt 
sjukt patienterna inte har uppsökt vård i lika stor utsträckning som 
normalt.  
 
Annika Hässler, Funktionsrätt, undrar över om det finns remisskrav 
från vårdcentraler till närsjukvården. Det bör finns någon typ av 
kontroll av de som kommer till närakuterna för att säkerställa att 
patienter går till rätt vårdinstans. Christoffer Bernsköld, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, svarar att det inte finns något remisskrav. 
Däremot har man inför ett vite för vårdcentralerna som innebär att om 
man många listade patienter som besöker närakuter så straffas man för 
det. Kravet är ställt relativt högt men vårdcentralerna klarar sig bra än 
så länge. Man kan också se att flödet från sjukhusens akuter till 
närakuter fungerar väldigt bra. Patienternas beteende har dock 
förändrats mycket under pandemin och vi vet än inte hur det kommer 
att påverka vårdsystemet i dess helhet.  

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

Punkter då: sjukhusavtalen 2024, tandvård och upphandling av vård S:t 
Görans sjukhus  
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