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Ärendebeskrivning
Program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
antogs av landstingsfullmäktige den 16 mars 2010. Ansvaret för dess
fullföljande åvilar varje nämnd och styrelse. Resultaten ska redovisas
årligen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 april 2012
Uppföljning av "Mer än bara trösklar" för verksamhetsåret 2011,
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
arr lägga uppföljning av "Mer än bara trösklar" för verksamhetsåret 2011 till
handlingarna.
Förvaltningens förslag och motivering
Landstingsstyrelsens förvaltning har gjort en sammanställning av de svar
på uppföljningsenkäten till Mer än bara trösklar som förvaltningar och
bolag ombads besvara i samband med årsredovisningen 2011.
Syftet med program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är att identifiera och undanröja specifika hinder för personer
med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns
landstings tjänster, service och verksamhet. Programmet syftar också till att
Stockholms läns landsting kan anställa fler personer med funktionsnedsättning.
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Programmet är ett styrdokument och stöd för alla landstingets
förvaltningar och bolag samt för de verksamheter, som Stockholms läns
landsting har avtal med. Ansvaret för dess fullföljande åvilar varje nämnd
och styrelse. Kostnaderna för genomförandet ska inrymmas inom den
ordinarie verksamheten.
Varje förvaltning/bolag ska tillämpa de delar av programmet som är
adekvata för deras verksamhet. Utifrån målen och indikatorerna ska
verksamhetsanpassade lokala handlingsplaner utformas med mätbara mål
och ansvarig utförare. Resultaten ska redovisas årligen.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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Mål 1. Bemötande
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1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos medarbetare,
entreprenörer och allmänhet samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna. Svarsfrekvens: 14/24
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2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller avsnitt om bemötande, hur
många uppföljningar som gjorts avseende bemötandet samt om ekonomiska regleringar har
genomförts. Svarsfrekvens: 12/24
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Mer än bara trösklar
Syftet med Stockholms läns landstings program 2011-2015 för delaktighet
för personer med funktionsnedsättning är att identifiera och undanröja
specifika hinder för personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta
del av Stockholms läns landstings tjänster, service och verksamhet.
Programmet syftar också till att Stockholms läns landsting anställer fler
personer med funktionsnedsättning.
Programmets vision är art alla människor ska ha möjlighet till full
delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Att Stockholms
läns landstings verksamhet, information och offentliga lokaler är
tillgängliga för alla oavsett fysiska, psykiska eller kognitiva
funktionsnedsättningar. Att landstinget anställer personer med
funktionsnedsättningar.
Programmet är ett styrdokument och ett stöd för alla landstingets
förvaltningar och bolag samt för de verksamheter, som Stockholms läns
landsting har avtal med. Ansvaret för dess fullföljande åvilar varje nämnd
och styrelse. Kostnaderna för genomförandet ska inrymmas inom den
ordinarie verksamheten.
Varje förvaltning/bolag ska tillämpa de delar av programmet som är
adekvata för deras verksamhet. Utifrån målen och indikatorerna ska
verksamhetsanpassade lokala handlingsplaner utformas med mätbara mål
och ansvarig utförare. Resultaten ska redovisas årligen.
Arbetet ska ske i samverkan med berörda intresseorganisationer och andra
samarbetspartners.

Uppföljningsenkäten
En uppföljningsenkät skickades ut i samband med årsredovisningen. Av
Stockholms läns landstings 24 förvaltningar och bolag är det 15 som har
besvarat hela eller delar av enkäten.
Programmet innehåller tre mål; bemötande, kommunikativ tillgänglighet
och fysisk tillgänglighet. Uppföljningsenkäten har tre till fyra frågor kring
hur förvaltningarna och bolagen har arbetat med respektive mål. Vissa
frågor har fler svar än andra, det kan bero på att dessa frågor anses vara
mer adekvata för fler verksamheter.

Under varje frågeställning redogörs det för hur respektive förvaltning eller
bolag har svarat. Texten i vissa svar har redigerats rent språkligt.
Svarsfrekvensen på enkäten och kvalitén på svaren visar att förvaltningarna
och bolagen generellt har en svårighet med att tillämpa programmet
och/eller besvara uppföljningsenkäten. Denna sammanställning skickas ut
till samtliga förvaltningar och bolag, och kan därmed användas som
inspiration under 2012.

Mål 1. Bemötande
1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och
kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet samt
visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.
Svarsfrekvens: 14/24
Södersjukhuset AB
Södersjukhusets värdegrund innehåller fyra principer, varav två är
patienten först och respekt för individen. Här betonas att vi respekterar
patientens integritet, rätt till delaktighet och självbestämmande. Med
respekt för individen menar vi att patienten, oavsett ålder, kön, etnicitet,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annat, alltid visas respekt.
Under 2010 när värdegrunden implementerades deltog samtliga
medarbetare i diskussioner om vad detta innebär i det dagliga arbetet bland
annat när det gäller bemötandet av våra patienter. Värdegrunden är
numera väl känd i organisationen.
S:t Eriks ögonsjukhus
Sedan april finns det återigen "Röda kors"-värdar på S:t Eriks ögonsjukhus
som hjälper till med information, hänvisning och ledsagning. Sjukhusets
jämställdhets- och mångfaldsplan har uppdaterats. Medarbetarna i
huvudkassan och informationsdisken i entréhallen har fått information om
hur funktionshindrade upplever olika miljöer i fråga om färger, kontraster,
material etcetera. Medarbetare vid personalavdelningen har gått
landstingets utbildning Din kompetens - vår möjlighet.
Södertälje sjukhus AB
Implementering av handikapprogrammet har skett genom att information
uppdateras på intranätet och den publika webbplatsen för Södertälje

sjukhus. Vården tillhandahåller material från olika
handikapporganisationer.
Folktandvården Stockholms län AB
I januari fick klinikerna ta del av resultatet av en kundenkät som
genomfördes hösten 2010 och utifrån detta har handlingsplaner tagits fram
för att ytterligare förbättra bemötandet. Under 2010 genomförde hälften av
alla Folktandvårdens kliniker ett projekt där bemötande och tillgänglighet
granskades av interna revisorer. Utifrån resultatet har klinikerna arbetat
med åtgärder. Vid Folktandvårdens specialistkliniker inom barn och
ungdomstandvård har omhändertagandet av barn med speciella behov
såsom specifika syndrom, allmän sjukdomar, tandutvecklingsstörningar,
tandolycksfall och tandvårdsrädsla ökat. Det ställer speciella krav på
bemötande och omhändertagande. Personalen har en extra hög kompetens.
Inom medicinsk tandvård arbetar personal med hög kompetens och
erfarenhet av att bemöta personer med olika funktionshinder. Kunder och
anhörigas synpunkter används i det ständiga förbättringsarbetet.
Stockholm Care AB
Årliga enkäter genomförs med patienter. Uppföljning av bemötande görs
med frågan: Hur har service och bemötande för övrigt varit? Skala 1-5.
Utfall 2011: 5.
Storstockholms lokaltrafik, SL
Alla medarbetare på SL och all trafikpersonal hos SL:s leverantörer utbildas
i tillgänglighetsfrågor. Under 2011 har fyra utbildningstillfällen hållits för
SL-personal. Totalt 23 nyanställda på SL och 19 anställda på
Färdtjänstförvaltningen gick utbildningen under 2011. SL ställer även krav
på att all frontpersonal inom SL-trafiken utbildas i bemötandefrågor.
Tabellen nedan visar att all personal hos SL:s entreprenörer och nästan alla
anställda inom SL gått utbildningen.
Åtgärd
Andel extern trafikpersonal (Buss)
som genomgått särskild
insiktsutbildning under de senaste 5
åren
Andel extern trafikpersonal (T-bana)
som genomgått särskild
insiktsutbildning under de senaste 5

Utfall 31 dec 2011
Keolis, 100 % Norbina, 100 %
Arriva, 100%
MTR 100 %

åren
Andel extern trafikpersonal (Pendel)
som genomgått särskild
insiktsutbildning under de senaste 5
åren
Andel extern trafikpersonal
(Lokalbana) som genomgått särskild
insiktsutbildning under de senaste 5
Andel intern SL personal som
genomgått särskild insiktsutbildning
under de senaste 5 åren

All stationspersonal och
tågvärdar klara. Förare
återstår.
Veolia, 100 %
Roslagståg 100%
98%

Den upplevda tillgängligheten har följts upp genom undersökningen
Typresor. Resultatet visar att bemötande från medresenärer och personal
får generellt lägre betyg 2011 jämfört med 2008 trots utbildningsinsatser.
Trots vissa brister visar det samlade nyckeltalet att SL-trafiken är mer
tillgänglig år 2011 än år 2008 (nyckeltalet har gått från 71 år 2008 till 76 år
2011). Hösten 2011 gjordes en kvalitetsmätning i busstrafiken. Bland annat
undersöktes om resenärerna upplevde att förarna var professionella och
hjälpsamma. Resultatet visar att medelbetyget sjunkit under 2011.
Färdtjänstverksamheten inom SL har under en följd av år ställt som ett
grundkrav att det i leverantörers utbildning, för callcenterpersonal och
förare av fordon, finns med delar som omfattar kunskap om
funktionsnedsättning och resenärsgruppens behov. Det ska vara en naturlig
del och ligger i verksamhetens art. För de avtal för taxiresor som
upphandlats 2011 med trafikstart 2012 har nya krav ställts så att
personal/förare som erhåller klagomål från resenär vid behov ska genomgå
förstärkt utbildning och/eller göra ett nytt behörighetsprov för att få
fortsätta att köra färdtjänstresor.
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Stapeldiagrammet visar hur resenärer i olika delar av Storstockholm har
betygsatt sin chaufför i oktober 2010, mars 2011 och oktober 2011. Det
generella betyget har minskat en aning sedan oktober 2010.1 oktober är
betyget 3,1 vilket innebär att resenärerna i snitt tycker att chaufförerna
varken är professionella eller oproffessionella.
Locum AB
I samband med Locum AB:s flytt till nya kontorslokaler, våren 2011, hade
enheten Service bemötande som tema utifrån perspektivet att alla besökare
och medarbetare ska bli och känna sig sedda. En heldag ägnades åt detta
ämne och uppföljningar har genomförts på avdelnings- och enhetsmöten
under året. Ett av Locums affärsområden har förberett en utbildning för de
entreprenörer som Locum kommer att ingå avtal med under 2012.
Affärsområdet har även, som ett led i att förbättra tillgängligheten och
bemötandet av hyresgästernas kunder, placerat ut rullstolar för utlåning i
fyra av närsjukhusens entréer. Affärsområdets egna medarbetare har fått en
utbildning i tillgänglighetsfrågor. Under året har det fattats beslut om att
tillgänglighet, från och med 2012, ska bli en egen punkt i Locum AB:s
affärsplan samt följas upp och utvärderas i alla avdelningars
verksamhetsplaner.
Waxholms ångfartyg AB, Wåab
Wåab har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för bättre skyltning
av fartygen för personer med synnedsättning. Dessa riktlinjer ska sedan

förmedlas till medarbetare och entreprenörer. Nya riktlinjer håller också på
att tas fram för bryggor. Inga kvantitativa eller kvalitativa mätningar har
gjorts.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Inom SLSO:s verksamheter arbetar man aktivt med bemötande genom att
ta del av årliga patientenkäter, analysera dem och diskutera inom
verksamheten, vidta åtgärder och följa upp. SLSO:s verksamheter arbetar
systematisk med bemötande genom bland annat analys och uppföljning av
patientnämndens ärenden. Uppföljning av medarbetarnas följsamhet av
SLSO:s riktlinjer som berör bemötande, delaktighet, jämställdhet och
mångfald görs minst en gång per år vid medarbetarsamtal.
Bemötandefrågor tas systematisk upp på arbetsplatsträffar.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Lanstingstyrelsens förvaltning driver sedan 2010 Europeiska
socialfondsprojektet (ESF-projektet) "Din kompetens - vår möjlighet".
Syftet är att öka kunskapen om funktionsnedsättning och funktionshinder.
Det långsiktiga målet är att Stockholms läns landsting ska anställa fler
personer med funktionsnedsättning.
Projektet är koncernövergripande och pågår fram till 31 augusti 2012.
Konkreta mål för projektet är:
1. Arbeta fram en utbildningsmodell som fasas in i den egna verksamheten
2. Via referensgruppen sprida utbildningsmodellen till andra externa
verksamheter
3. Utveckla ett webbaserat verktyg för spridning av kunskap kring
funktionsnedsättning såväl internt som externt
Landstingsstyrelsens förvaltning har deltagit i utbildningar med 16
medarbetare av totalt 49 deltagare. Utbildningens form och innehåll
utvärderas av deltagarna med nio påståenden som deltagarna graderar mot
en 10-gradig skala: i=stämmer inte alls; io=stämmer helt. Diagrammet på
nästa sida visar hur 39 av utbildningsdeltagarna har besvarat
utvärderingen.

Diagrammet visar att utbildningstillfällena i snitt graderas åtta på den
tiogradiga skalan. Det innebär att utbildningen är uppskattad av dem som
har gått den. Projektet har haft svårt att finna gehör vilket medför att
projektet i nuläget får svårt att nå målet 200 utbildade medarbetare.
Utbildningen har hittills haft 49 deltagare, till skillnad mot förväntade 125.
Projektet har skapat en webbsida på SLL:s intranät, "Tillgänglig
arbetsplats", med information och kunskap om funktionsnedsättning och
funktionshinder. Sidan vänder sig i första hand till chefer och
personalhandläggare men är öppet för alla medarbetare inom SLL. Sidan är
inte fullt ut tillgänglighetsanpassad på grund av de begränsningar som
webbpubliceringsprogrammet har. Alla pdf:er är tillgänglighetsanpassade.
Projektet samverkar med LSF Kommunikation i deras arbete att
modernisera SLL:s intranät med uppgiften att ställa krav på tillgänglighet.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Samtlig personal har genomgått en halvdags insiktsutbildning som hålls av
SL AB. Handläggare och ledningsfunktion har varit med i testfasen kring
den e-utbildning som skapas inom projektet Din kompetens - vår
möjlighet. Utbildningen ger en ökad förståelse för hur svårt det är att ta sig
fram i kollektivtrafiken med olika hjälpmedel. Det visar vikten av de
tillgänglighetsanpassningar som SL arbetar med i trafiken.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Mer än bara trösklar har gjorts tillgängligt på hälso- och
sjukvårdsförvaltningens intranät. Information har genomförts på
medarbetarmöten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Mer än bara trösklar finns tillgängligt för vårdgivarna via Uppdragsguiden
som är hälso- och sjukvårdsnämndens kanal för kommunikation med såväl
landstingsdrivna som externa vårdgivare. På Uppdragsguiden kan samtliga
vårdgivare söka den information som de behöver för att fullfölja vad som
tecknats i avtal och allmänna villkor. Via Uppdragsguiden kan vårdgivarna
även söka fördjupad information, stödmaterial och blanketter på
www.handisam.se (Myndigheten för handikappolitisk samordning).
Vårdguiden är webbplattformen för medborgarna om hälso- och sjukvården
i Stockholms län. På Vårdguiden uppdateras informationen om hälso- och
sjukvården i Stockholms läns landsting kontinuerligt. Här får medborgarna
information om vilken vård som erbjuds och om möjligheter att välja vård.
Vårdguiden innehåller även information till medborgarna om stöd, service
och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fyra nummer av
tidningen Vårdguiden har skickats ut kostnadsfritt till samtliga hushåll i
Stockholms län under 2011.
Patientnämndens förvaltning
Av nämndens styrande dokument, till exempel kvalitetspolicyn och
budgeten, framgår det att landstingets program Mer än bara trösklar utgör
en viktig utgångspunkt vid handläggningen av patientärenden.
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen har, i samverkan med LSF, planerat en
fortbildningsinsats för samtliga anställda under 2012.
2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller
avsnitt om bemötande, hur många uppföljningar som gjorts
avseende bemötandet samt om ekonomiska regleringar har
genomförts. Svarsfrekvens: 12/24
Södersjukhuset AB
I avtalen med entreprenörer framgår att de ska efterleva värderingarna som
uttrycks i sjukhusets värdegrund.
S:t Eriks ögonsjukhus
S:t Eriks ögonsjukhus beställer i huvudsak varor och tjänster från
landstingets ramavtalsleverantörer och blir därmed i stort beroende av att
landstinget definierat kraven på tillgänglighet i sina upphandlingsunderlag.

Folktandvården Stockholms län AB
Inget avtal.
Stockholm care AB
Inget avtal.
Storstockholms lokaltrafik, SL
Alla SL:s avtal innehåller krav på tillgänglighet för resenärer med
funktionsnedsättning. SL ställer krav på att all frontpersonal inom SLtrafiken utbildas i bemötandefrågor. För färdtjänstverksamheten mäts
dagligen nöjdhet via branschens system Anbaro som mäter funktion i
färdtj änstresandet.
Locum AB
AO FM, som handlar upp entreprenörer för reception, städ och
vaktmästeri, har under 2011 tecknat två nya avtal avseende tre
servicediscipliner för Nacka respektive Handens närsjukhus. I dessa avtal
ingår att entreprenörerna ska gå en introduktionsutbildning som innefattar
bemötande/tillgänglighet. Inga uppföljningar har gjorts då avtalet inte
börjat gälla än.
Waxholms ångfartyg AB, Wåab
Avsnitt om bemötande ingår i Wåabs trafikavtal. Ekonomiska regleringar
har inte genomförts.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
I samtliga verksamheters vårdavtal/regelböcker finns ett avsnitt om
bemötande. HSF, verksamheterna och SLSO gör uppföljning av
patientenkäter som bland annat har frågor beträffande bemötande. Antal
Patientnämndsärenden under 2011 gällande bemötande var 85.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Inget avtal.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Avdelningen har ett upphandlat avtal gällande konsultläkare. Detta
innehåller en del kring bemötande. Det har inte kommit in några klagomål
om bemötande under året.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Alla avtal som upprättas med vårdgivare innehåller avsnitt om bemötande.
Det är vårdgivarnas ansvar att följa hälso- och sjukvårdslagen som bland
annat bygger på gott bemötande och respekt för individens integritet.
I Allmänna villkor, som är en bilaga till avtal med vårdgivare, utvecklas
kraven på bemötande ytterligare genom följande skrivning:
"Vården ska ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov,
förväntningar och värderingar. Patienten och dennes närstående ska ges ett
värdigt omhändertagande och gott bemötande samt visas omtanke och
respekt. Hälso- och sjukvården ska i samråd med patienten effektivt
behandla sjukdom eller skada, när så är möjligt. Hänsyn ska tas till varje
individs speciella förutsättningar och omständigheter."
Uppföljning om bland annat patientens upplevelse av bemötande i
samband med att de besökt en vårdgivare görs genom att enkäter skickas ut
till patienter som besökt en vårdgivare. Urvalet av patienter som ombeds
besvara enkäten sker slumpvis för respektive vårdgivare. Resultaten
sammanställs på totalnivå och redovisas i särskild rapport och i årsbokslut.
Vårdgivarnas kvalitetsresultat redovisas på plattformen för Leverantörsuppföljning (LUD).
Medborgarna kan välja vårdgivare utifrån vårdgivarnas kvalitetsresultat via
Vårdguiden och göra jämförelser mellan vårdgivare om bland annat
bemötande.
Patienter som upplever sig illa bemötta kan vända sig till patientnämnden
med klagomål eller rådfrågning samt för att få hjälp med att skriva och
framföra klagomål.
Kulturförvaltningen
Målen enligt Mer än bara trösklar fmns inskrivna i de driftavtal
kulturnämnden skriver med vissa större mottagare av olika kulturstöd, till
exempel Stockholms konserthusstiftelse och Stockholms läns museum.
2011 års verksamhet redovisas inte förrän senare under 2012.

3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med
funktionsnedsättning ska kunna anställas samt om personer
med funktionsnedsättning har anställts under året.
Svarsfrekvens: 13/24
Södersjukhuset AB
Södersjukhuset har fastställda rekryteringsriktlinjer där vi framhåller att
undvikande av diskriminering görs genom att det finns en bestämd
kravprofil som man håller sig till genom hela rekryteringen. Inga specifika
åtgärder har genomförts under året.
Folktandvården Stockholms län AB
Använder sig av fastställda rekryteringsrutiner där målet är att undvika
diskriminering. Arbetar utifrån en bestämd kravprofil.
Medicarrier AB
Hiss, handikapptoalett, inga trösklar.
Stockholm care AB
Inget rekryteringsbehov under året.
Stockholms lokaltrafik, SL
SL anställer alltid den person som är mest lämpad för tjänsten, oavsett om
den har en funktionsnedsättning eller inte. Ett par personer i chefsställning
har gått kursen Din kompetens - vår möjlighet.
Locum AB
HR-enheten har deltagit i ett flertal möten, seminarier samt utbildningar
rörande funktionsnedsättning (medlem i styrgrupp och i arbetsgrupp Din
kompetens vår möjlighet). En HR-generalist har under året genomgått
utbildningen Din kompetens vår möjlighet. Ingen med känd
funktionsnedsättning har anställts under året.
Waxholms ångfartyg AB, Wåab
Wåab har tidigare avlägsnat fysiska hinder för anställning av personer med
funktionsnedsättning. Wåabs kontor är anpassat för personer med
funktionshinder och samtliga funktioner nås. Inga personer med
funktionsnedsättning har anställts under året.
Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukhuset har anställda med funktionshinder.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
SLSO följer SLL:s och SLSO:s Jämställdhets & mångfallsplaner.
Funktionshinder är inte någon begränsning för en anställning.
Arbetsplatserna anpassas inom rimliga gränser. Företagshälsovården
anlitas vid behov.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Utbildningen Din kompetens - vår möjlighet och webbsidan Tillgänglig
arbetsplats är insatser som ökar medarbetarnas kunskap om vad en
funktionsnedsättning innebär ur ett arbetsperspektiv. Den kunskapen ska
motverka både medvetna och omedvetna fördomar mot personer med
funktionsnedsättning och därmed se personernas kompetens. Målet är att
SLL ska anställa fler personer med funktionsnedsättning.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Samtliga i ledningsfunktion har deltagit i chefsutbildning i projektet Din
kompetens - Vår möjlighet. Inom ramen för projektet har två medarbetare
med funktionsnedsättning och avdelningschefen ställt upp som
ambassadörer på SLL:s hemsida. I jobbannonser påtalas det att
avdelningen finns i tillgänglighetsanpassade lokaler.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Rekrytering inleds med att man tar fram en bestämd kravbeskrivning för
tjänsten. I rekryteringsprocessen används fasta rekryteringsrutiner där
målet är att undvika diskriminering. Medarbetarenkät och
medarbetarsamtal ger utrymme för frågor om kränkande särbehandling
och diskriminering.
Fyra personer har gått utbildningen Din kompetens - vår möjlighet.
Personer med funktionsnedsättning har anställts under 2011.
Kulturförvaltningen
Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under 2011.
Ingen person med funktionsnedsättning har anställts.
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Mål 2. Kommunikativ tillgänglighet
i. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten samt visa de kvantitativa och kvalitativa
resultaten av åtgärderna. Svarsfrekvens: 15/24
Södersjukhuset AB
Under året har ett arbete pågått för att öka tillgängligheten på sjukhusets
externa hemsida. Exempelvis möjlighet att välja större text. Det ska bli
möjligt att få text uppläst vid behov. En översyn av skyltningen har
genomförts och tydliga våningsplansskyltar har satts upp i hisshallarna.
Skyltningen mot trapporna har förbättrats genom tydliga symboler på
golvet. Samtliga trappor har kontrastmarkerats. På sjukhuset finns
Rödakorsvärdinnor som visar vägen eller följer med besökare och patienter
som behöver hjälp med att hitta rätt. I sjukhusets rutin för tolkservice
betonas vikten av att beställa tolk till alla som inte behärskar det svenska
språket samt till döva, vuxendöva och dövblinda.
Danderyds sjukhus, DSAB
DSAB följer de regler och riktlinjer som finns för att handikappade ska
kunna förflytta sig inom sjukhuset och för att alla ska kunna erbjudas en
likvärdig vård. I samband med ombyggnation etc. följer sjukhuset regler
och rekommendationer, för att underlätta för handikappade att förflytta sig
inom sjukhuset och i övrigt kunna få den vård som behövs.
S:t Eriks ögonsjukhus
Sjukhuset har en konstruktiv dialog kring tillgänglighet, med
patientföreningar och syncentralen, genom brukarrådet.
Södertälje sjukhus AB
Alla har tillgång till upphandlad tolktjänst och information om
handikapporganisationer ges till personer med funktionshinder.
Folktandvården Stockholms län AB
Folktandvårdens kliniker är handikappanpassade. En person med fysiskt
funktionshinder kan själv ta sig från gatuplanet, in i fastighetsentrén och
trapphuset, till hissen och in till kliniken. Vid nivåskillnader finns ramper
och vid ett par mottagningarfinnstrapplift för rullstolar installerat.
Folktandvården har kliniker för medicinsk tandvård på de stora
akutsjukhusen. Dessa kliniker är specialanpassade för att på ett säkert

sätt utföra tandvård på svårt sjuka patienter och patienter med svåra
funktionshinder. Klinikerna är medicinskt extrautrustade och kan ta emot
sängliggande patienter samt patienter som behöver lift. Klinikerna
tillhandahåller medicinska gaser och flera former av sederingar från lättare
premedicinering till fullnarkos. Tandvården bedrivs i nära samarbete med
sjukhusens medicinska mottagningar och den medicinska kompetensen hos
tandläkarna är hög. Vid klinikerna för specialiserad barn- och
ungdomstandvård finns patientliftar och speciellt utformade kuddar
(Tummelkuddar) samt bildmaterial för att ge ett anpassat
omhändertagande för barn och ungdomar med funktionshinder. Vissa av
allmäntandvårdens kliniker är utrustade med patientlift för att lättare
kunna ta emot rörelsehindrade patienter.
En stor satsning för att öka tillgängligheten har genomförts under 2011 på
Folktandvårdens nya webb www.folktandvardenstockholm.se. Vid
skapandet av den nya hemsidan har hänsyn tagits till användarnas
önskemål. De främsta önskemålen och starkaste behoven var att besökarna
ville få en:
1) förbättrad bokningsfunktion där de kan se lediga tider och boka ny, boka
om och boka av tid samt boka akuttid,
2) bättre kostnadsuppskattning,
3) förbättrad kontaktinformation på kliniknivå.
Här kan kunderna även få svar på sina frågor om tandvård och
behandlingar. En användarvänlig hemsida underlättar inte minst för de
personer som av olika skäl inte har lika lätt som andra att kontakta kliniken
på telefon eller besöka oss för att boka tider eller få svar på frågor. Under
2010 infördes en interaktiv tjänst där webbesökarna har möjlighet att ställa
frågor om tandvård för äldre. Genom en frågelåda får man svar från
tandläkare och tandhygienist med mångårig erfarenhet av tandvård för
äldre. Tjänsten uppskattas och kommer att finnas kvar. På den nya webben
finns Google translate, vilket möjliggör att informationen på webben kan
översättas till 55 olika språk. Vid behov erbjuds tolk till kunder med
bristande kunskaper i svenska språket och till kunder som är hörsel- eller
talskadade. På alla kliniker finns personal med behörighet att boka resor i
sjukresesystemet.
Stockholm care AB
Utländska patienter erbjuds alltid tolkservice. Patientenkäten är översatt
till flera olika språk.
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AB Storstockholms lokaltrafik, SL
SL arbetar kontinuerligt med att informera om tillgängligheten i SLtrafiken. Under 2010 intensifierades arbetet med att kommunicera ut
tillgänglighet. Arbetet med omorganisationen 2011 har inneburit att det
inte funnits lika mycket tid att lägga på kommunikation av
tillgänglighetsåtgärder. I samband med omorganisationen fick en ny person
ansvar för frågorna rörande kommunikation och tillgänglighet. Följande
aktiviteter har genomförts inom området kommunikativ tillgänglighet:
• Hösten 2010 antogs SL:s långsiktiga handlingsplan för tillgänglighet
2011-2021. Under 2011 togs en publik och mer lättläst version av
den långsiktiga handlingsplanen fram.
• Ett internt öppethus har hållits för att informera SL:s tjänstemän
om de nya handlingsplanerna för tillgänglighet; Långsiktig
tillgänglighetsplan 2011-2021, Handlingsplan för tillgänglighet
2011-2013 och RiTill - SL:s riktlinjer för tillgänglighet för äldre och
resenärer med funtkionsnedsättning.
• SL:s handlingsplan för tillgänglighet 2011-2013 och SL:s riktlinjer
för tillgänglighet för äldre och resenärer med funktionsnedsättning
har tagits fram i en så kallad tillgänglig pdf-form som innebär att det
är möjligt att läsa pdf:en med hjälp av talsyntes på dator.
• SL:s tillgänglighetsexpertis har hållit en presentation om SL:s
tillgänglighetsarbete, och vikten med kommunikativ tillgänglighet,
för de nya reklambyråer som upphandlades under 2011.
I samband med avstängningar och omledning av kollektivtrafiken har
information i tillgängligt format förmedlats till handikapporganisationerna.
Färdtjänstverksamheten har påbörjat ett arbete med att, via SL-access,
kontinuerligt mäta nivåer på antalet färdtjänstberättigade resenärer som
reser i den vanliga kollektivtrafiken.
Locum AB
Locum ser till att publicera tillgängligt material på locum.se genom att till
exempel undvika användning av tabeller, skriva länktitlar och ange
metataggar till de filer som länkas upp. Under andra halvåret 2011 har en
revidering av Locums grafiska profil genomförts. Som ett led i att förbättra
tillgängligheten har Locum bytt ut rubriktypsnittet Futura till det mer
lättlästa Frutiger, som också SLL nyttjar. På Sabbatsbergs sjukhus har ett
pilotprojekt avseende tillgänglig skyltning genomförts. Projektet har följts
upp med ett brukartest där försökspersoner fick orientera på sjukhuset med
hjälp av de nya skyltarna. Fyra av deltagarna hade grava synnedsättningar.
Sammanfattningsvis fick skyltsystemet godkänt resultat och syftet är att
systemet ska bli en Locum-standard.

Karolinska universitetssjukhuset
Tolk används i de fall behov finns.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
SLSO arbetar systematisk med utveckling och förbättring av den externa
hemsidan och Insidan (intranät). Har tagit fram riktlinjer för
kommunikation med patienter med hörselnedsättning. Samtliga SLSO:s
vårdcentraler, husläkarmottagningar, kvartersakuter och
barnavårdscentraler är anslutna till mina vårdkontakter där patienter kan
beställa/avbeställa tid på mottagningen, förnya recept med mera.
Verksamheterna har samarbete med relevanta handikapporganisationer.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Projektet Din kompetens - vår möjlighet har i sitt arbete med att ta fram en
kunskaps- och informationssida på SLL:s intranät (Tillgänglig arbetsplats)
ställt krav på hög kommunikativ tillgänglighet. Ett krav som
vidarebefordrats till arbetet med att modernisera intranätet.
Kunskapstestet som är kopplat till webbsidan är tillgänglighetsanpassat.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Riktlinjerna för färdtjänsten i Stockholms län skall få en språklig översyn.
Det kommer då att tas fram ett dokument med lättare svenska.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Vårdguiden är medborgarnas plattform för att söka information om vården
och vårdgivare. Strävan är att skriva texter så att så många som möjligt på
ett bra sätt ska kunna ta till sig den information som förmedlas.
Patientnämndens förvaltning
Funktionsnedsatta som inte har möjlighet att själva göra en skriftlig
anmälan till förvaltningen erbjuds hjälp med detta. För att underlätta för
synskadade att finna informationsmaterial i väntrum och liknande har
samtliga broschyrer en karakteristisk utformning. På nämndens hemsida
finns möjlighet till såväl teckentolkning som uppläsning av texten.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som innehåller
avsnitt om kommunikativ tillgänglighet samt hur många
uppföljningar som gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet
samt om ekonomiska regleringar genomförts. Svarsfrekvens:
11/24
Södersjukhuset AB
Södersjukhuset har inga avtal där detta skulle vara relevant.
S:t Eriks ögonsjukhus
S:t Erik beställer i huvudsak varor och tjänster från landstingets
ramavtalsleverantörer och blir därmed i stort beroende av att landstinget
definierat kraven på tillgänglighet i sina upphandlingsunderlag.
Folktandvården
Inget.
Stockholm care AB
Inget.
Storstockholms lokaltrafik, SL
Den upplevda tillgängligheten har följts upp genom undersökningen
Typresor. Resultatet visar att tillgängligheten genom trafikinformation har
blivit bättre år 2011 jämfört med 2008. Trots detta upplever synskadade att
de stundtals fortfarande har mycket svårt att tillgodogöra sig
trafikinformation. Även bytesinformationen upplevdes som bristfällig såväl
2011 som 2008. Inom färdtjänstverksamhet mäts kvalitén inom
beställningsmottagning via Svensk kollektivtrafiks kundbarometer för
anropsstyrd trafik (Anbaro).
Locum AB
Locum har ställt krav i upphandlingen av kundtidningen Locum Rum att
tidningen ska levereras som tillgänglig pdf för publicering på locum.se.
Även i produktionen av kommande årsredovisning ställs detta krav. Pdf: er
som inte uppfyller tillgänglighetskraven på locum.se ska ses över och
förbättras under 2012.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Samtliga SLSO:s verksamheter har i sina avtal/regelböcker ett avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet, månadsvis följs telefontillgängligheten till
vårdcentraler, husläkarmottagningar och vuxenpsykiatrimottagningar upp.
Ekonomiska regleringar i form av vite på 15 procent utgår till vårdcentraler

och husläkarmottagningar som har telefontillgänglighet på 84 procent eller
lägre. För Vuxenpsykiatrimottagningar utgår vite på 9 procent för
telefontillgänglighet mindre än 90 procent.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Inget.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknänuidens förvaltning)
Inget avtal.
Hälso- och sjiikvårdsförvaltningen, HSF
I alla vårdavtal som tecknas finns en skrivning i Allmänna villkor som säger
att: "Vårdgivaren ska göra verksamheten i alla avseenden tillgänglig för
personer med olika funktionsnedsättningar, även kognitiva
funktionsnedsättningar."
Ingen särskild uppföljning kring kommunikativ tillgänglighet har
genomförts.
Kulturförvaltningen
Målen enligt Mer än bara trösklar finns inskrivna i de driftavtal
kulturnämnden skriver med vissa större mottagare av olika kulturstöd, till
exempel Stockholms konserthusstiftelse och Stockholms läns museum.
2011 års verksamhet redovisas inte förrän senare under 2012.
3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att den
kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget
erbjuder har ökat. Svarsfrekvens: 11/24
Södersjukhuset AB
Ingen uppföljning har genomförts under året.
S:t Eriks ögonsjukhus
Busshållsplatsen utanför sjukhuset är nu omdöpt till S:t Eriks Ögonsjukhus.
Det underlättar för patienter och besökare att hitta rätt och det underlättar
också reseplaneringen inför besöket. All patientinformation skrivs
successivt om till ett lättillgängligt och mottagaranpassat språk och enligt
en konsekvent struktur. Ny patientinformation tas fram där det saknas.
Resultaten från patientenkäten visar var insatserna behövs. S:t Eriks
externa webbplats har i centrala delar översatts till finska och engelska.
Numera kan patienterna få en sms-påminnelse för att komma ihåg sina
bokade besök. Det har tagits fram en telefonpolicy för att förbättra servicen

till patienterna. Flera verksamheter är nu anslutna till flervalssystemet för
telefonkö, vilket förbättrar tillgängligheten avsevärt för patienten.
Folktandvården Stockholms län AB
Ej undersökt.
Storstockholms lokaltrafik, SL
Se svar ovan om uppföljning av tillgängligheten genom Typresor.
Locum AB
Genom att bemanna, tidigare stängda, receptionsdiskar har möjligheten till
ett personligt bemötande ökat. Receptionerna betjänar samtliga
verksamheter på sjukhuset och tjänsten har ett stort genomslag.
Karolinska universitetssjukhuset
Patientenkätundersökningar kan vara missvisande och inte representativa
för socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Studier visar att dessa grupper
ofta har en lägre svarsfrekvens än genomsnittet varför analyser av
livsvillkor och hälsa grundade på sådana data kan underskatta problem
bland dessa grupper.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Personer/patienter med funktionsnedsättning upplever att den
kommunikativa tillgängligheten har förbättrats men fortfarande inte är
optimal.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Ej undersökt.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Avdelningen har under året arbetat med att förenkla en del av våra tjänster
så att det skall vara lättare att kommunicera och förstå vad som erbjuds.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Landstingsövergripande
Kulturförvaltningen
Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under 2011.

4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att deras
möjligheter till engagemang och delaktighet i den demokratiska
processen inklusive de allmänna valen har ökat. Svarsfrekvens:
10/24
Södersjukhuset AB
Inga allmänna val har hållits.
Folktandvården Stockholms län AB
Frågan ej adekvat för verksamheten.
Stockholm care AB
Ej relevant gällande utländska medborgare som tillfälligt får vård inom
SLL.
Storstockholms lokaltrafik, SL
Ej adekvat för SL:s verksamhet.
Locum AB
Locum har sedan 2005 ett etablerat forum för meningsutbyte med länets
handikapporganisationer genom samverkansrådet. Under 2011 har sex
möten hållits. Locums nytillträdda VD deltog på årets sista möte och
redovisade bland annat planerna för den framtida sjukvården.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Delaktighet av olika handikapporganisationer måste bedömas på SLL-nivå.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Ej undersökt.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Avdelningen har haft en aktiv roll i uppdatering av samverkansmodell för
handikapporganisationer i Stockholms läns landsting. Ett av avdelningens
viktigaste mål är att verka för en ökad tillgänglighet i allmän kollektivtrafik.
När den ökar bidrar det till att möjligheten ökar att ta sig till de ställen
personen själv önskar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Landstingsövergripande

Kulturförvaltningen
Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under 2011.

Mål 3. Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller
avsnitt om den fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar
som gjorts avseende den fysiska tillgängligheten samt om
ekonomiska regleringar genomförts. Svarsfrekvens: 10/24
Södersjukhuset AB
Södersjukhuset har inga avtal där detta är relevant.
S:t Eriks ögonsjukhus
S:t Erik beställer i huvudsak varor och tjänster från landstingets
ramavtalsleverantörer och blir därmed i stort beroende av att landstinget
definierat kraven på tillgänglighet i sina upphandlingsunderlag.
Folktandvården
Inget.
Stockholm care AB
Inget.
Storstockholms lokaltrafik, SL
Under 2011 har följande avtal blivit klara (alla avtalen innehåller krav på
tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning och äldre):
• E19 Nacka-Värmdö och Huddinge-Botkyrka-Söderort
• E19 B Norrtälje
• E20
Under 2011 har SL:s tillgänglighetsexpertis deltagit i flera upphandlingar,
bland annat C30 (tunnelbana), upprustning av Roslagsbanans vagnar och
E20 (där SL ställde extra tillgänglighetskrav utöver de
branschgemensamma riktlinjerna). SL:s tillgänglighetsexpertis och
handikapporganisationerna har varit med och utvärderat en fullskalemodell
av tvärbanans nya vagnar A35. Andelen låginstegsbussar har under 2011
ökat från 83 procent till 94 procent. Detfinnsnu 133 höggolvade bussar
kvar i SL-trafiken. Under hösten 2011 gjordes två stycken
kvalitetsmätningar i SL-trafiken. Resultatet visar att endast 33 procent av

det totala antalet bussar som ingick i undersökningen niger vid
busshållplatsen. På 49 procent av bussarna förekom yttre hållplatsutrop. På
79 procent av alla busshållplatser som ingick i undersökningen fanns
kupolplatta som markerar påstigningsplatsen, 82 procent av bussarna
stannade vid kupolplattan. Dekaler som markerar sittplats för de som inte
kan stå under färden saknades på 11 procent av bussarna som ingick i
undersökningen. I vissa avtalsområden saknades dekaler på 30-40 procent
av alla bussar. Funktion på fordon inom färdtjänstverksamhet regleras i
avtal och följs även upp via olika kontroller. I Anbaro mäts upplevd
funktion på fordon.
Waxholms ångfartyg, Wåab
Wåabs trafikavtal innehåller avsnitt om fysisk tillgänglighet. Krav ställs på
ombordstigning, toaletter och vistelse ombord - ute och inne. Ekonomiska
regleringar har inte genomförts. Waxholmsbolaget har under året ökat
kraven och påtryckningar vid byggnation av bryggor och kajer. Samverkan
har inletts med Visit skärgården i projektet Öppen skärgård.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
I samtliga SLSO:s verksamheter avtal/regelböcker ställs krav på
ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler och utrustning. De
lokaler och den utrustning som är avsedda för patienter ska vara anpassade
och tillgängliga för personer med olika funktionshinder.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Inget.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Avtalet gällande konsultläkare innebär att läkaren träffar sökanden på plats
i avdelningens lokaler. Dessa lokaler har full fysisk tillgänglighet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Alla vårdavtal innehåller avsnitt om fysisk tillgänglighet. Under 2011 har ett
arbete gjorts avseende uppföljning av fysisk tillgänglighet hos befintliga
verksamheter som auktoriserades då Vårdval Stockholm infördes 2008.1
detta arbete har ingått att förbereda uppsägning av avtal som inte uppfyller
kraven.
När nya vårdgivare ansöker om auktorisation sker regelmässigt en kontroll
av den fysiska tillgängligheten innan avtal upprättas.

Kulturförvaltningen
Målen enligt Mer än bara trösklar fmns inskrivna i de driftavtal
kulturnämnden skriver med vissa större mottagare av olika kulturstöd, t ex
Stockholms konserthusstiftelse och Stockholms läns museum. 2011 års
verksamhet redovisas inte förrän senare under 2012.
2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat.
Svarsfrekvens: 13/24
Södersjukhuset AB
Sjukhuset träffar regelbundet representanter från patientföreningarna,
bland annat från De handikappades riksförbund. Här framförs synpunkter,
om bland annat den fysiska tillgängligheten, som blir underlag för olika
förbättringsåtgärder.
S:t Eriks ögonsjukhus
Sedan april finns det återigen Röda kors-värdar på S:t Erik som hjälper till
med information, hänvisning och ledsagning.
Folktandvården Stockholms län AB
Folktandvården har kontinuerligt utbildning av vårdpersonal avseende
munvård. Vid förfrågan föreläser Folktandvårdens personal för
patientföreningar samt handikapp- och pensionärsorganisationer.
Folktandvården har tecknat avtal för tolv anbudsområden för att
genomföra uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.
Under 2011 har Folktandvården genomfört munhälsobedömning på 3158
personer. 654 personer har deltagit i utbildning av personal.
Folktandvårdens barntandvårdsspecialister har uppsökande verksamhet
mot barn som är långtidssjuka och inneliggande och där tandsjukdomar
och orala manifestationer kan få allvarliga medicinska konsekvenser.
•

•

Sedan flera år förekommer regelbunden konsultationsverksamhet
vid hjärtmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB)
vilket ytterligare fördjupats då en av pedodontins ST-tandläkare
genomför en forskarutbildning avseende barn med medfödda
hjärtfel och oral hälsa.
Pedodontist från Eastmaninstitutet ingår i ett nationellt team på
ALB för barn med Osteogenisis imperfekta. Hit inremitteras barn
från hela landet för utredning och pedodontisten ansvarar för den
odontologiska utredningen.

•
•

Pedodontister samarbetar även med Oralmotoriska mottagningen
på Sabbatsbergs sjukhus
Vid Eastmaninstitutets pedodontiavdelning finns kontakttandläkare
för patienter med mindre kända sällsynta syndrom, Rett Syndrom,
Williams syndrom och Epidermolysis bullosa m.fl.

Under året har pedodontister från Eastmaninstitutet tillsammans med
barnombudsmannen ordnat ett uppskattat seminarium för personal från
allmäntandvården om "Barn som far illa".
Stockholm care AB
Verksamhetens natur kräver att vi alltid anpassar stöd och service utifrån
den enskilde patientens fysiska förutsättningar.
AB Storstockholms lokaltrafik, SL
Landstingsfullmäktige beslutade i september 2011 om en reviderad modell
(LS 1105-0719) för samverkan mellan HSO, DHR och SRF samt Stockholms
län och landstingets förvaltningar och bolag. Denna samverkansmodell
avser SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänstavdelningen (SLL). Precis som
idag kommer det finnas samråd med handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer, ungdomar samt speciella resursgrupper inom
tillgänglighet och färdtjänst. Samverkansråden ska sammanträda minst
fyra gånger per år. Resursgruppernas roll är att bistå SL och
Waxholmsbolaget med adekvat kunskap, utvecklingsidéer samt att
utvärdera försök och pilotprojekt. Dessa möten hålls fyra gånger per år.
Utöver detta kan särskilda arbetsgrupper bildas vid behov. Dessa grupper
träffas ibland i traditionella möten, ibland ute på plats i trafiken. Under
2011 har fem samråd med HK-organisationerna hållits, varav ett med
politiker. Tre stycken samråd har hållits med pensionärsorganisationerna,
varav en med politiker. Ett gemensamt samråd har hållits med HKorganisationerna och pensionärsorganisationerna med anledning av
kommande trafikförsörjningsprogrammet. Utöver detta har resursgruppen
för tillgänglighet och resursgruppen färdtjänst träffats fyra gånger vardera.
Locum AB
Locum AB medverkar i ett antal arbetsgrupper inför uppförandet av
sjukhuset Nya Karolinska Solna. Inom tillgänglighetsområdet deltar Locum
med kompetens i två work streams, en för yttre och inre gestaltning samt en
för skyltning och vägvisning. Locum ingår i ett nationellt samarbete kallat
Program för teknisk standard (PTS). IPTS ingår de flesta av Sveriges
största landsting/regioner. Under året har en gemensam

tillgänglighetsriktlinje tagits fram. Denna kommer att publiceras under
2012.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
SLSO fortsätter sitt systematiska arbete med den fysiska tillgänglighet och
tillämpar, i samarbete med Locum, Locums riktlinjer för tillgänglighet och
skyltning. Samverkan sker med kommuner och stadsdelar, färdtjänsten och
olika handikapporganisationer.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Ej undersökt.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Avdelningen samarbetar bland annat med kommunförbundet Stockholms
län i ett projekt om att skapa en e-tjänst för ansökningsprocessen inom
tillståndsgivningen i färdtjänsten.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Samverkan med andra samhällsaktörer är ett ständigt pågående
utvecklings- och förbättringsarbete. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
träffar regelbundet Samverkansrådet med representanter från
patientföreningarna.
Samverkan med och stöd till kommuner har skett inom ramen för uppdrag
till Karolinska institutets folkhälsoakademi, bland annat genom olika
nätverk på såväl regional som lokal nivå. Samarbete med regionala aktörer
kring frågor som gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT-frågor)
har bedrivits inom ramen för en gemensam plan som fastställts under 2011.
Patientnämndens förvaltning
När så bedöms relevant, informeras personer som kontaktar förvaltningen
om lämplig handikapp- eller annan intresseorganisation och dessas
möjlighet att erbjuda stöd. Vid behov förmedlas även kontakt.
Förvaltningen har regelbundna möten med Handikappförbundens
samarbetsorganisation (HSO) samt representanter för Synskadades
riksförbund (SDR) och De neurologiskt handikappades riksförbund (DHR).
I samarbetet identifieras frågor som berör funktionshindrade.
Kulturförvaltningen
Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under 2011.

Nya Karolinska Solna-förvaltningen, NKS-förvaltningen
Under 2011 har NKS-förvaltningen haft fem informationsmöten med
representanter från olika handikapporganisationer. Syftet har varit att
kontinuerligt informera om NKS-projektet samt att inhämta synpunkter på
olika förslag i den kliniska projekteringen.
3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med
funktionsnedsättning har kunnat anställas. Svarsfrekvens: 13/24
Södersjukhuset AB
Nej.
S:t Eriks ögonsjukhus
I aulan har ljudmiljön förbättrats genom bland annat nya mikrofoner. En
ny trapphiss har installerats för att göra våning sex tillgänglig. I
planeringen av den nya entréhallen används Locums modell för tillgängliga
receptions- och kassadiskar. Locums generella skyltsystem ska också
användas.
Folktandvården Stockholms län AB
Ingen person med funktionshinder har anställts under året.
Medicarrier AB
Ja.
Stockholm care AB
Lokalen är placerad på bottenvåningen och är sedan tidigare anpassad för
medarbetare med funktionsnedsättning, genom exempelvis
handikapptoalett, borttag av trösklar, breddning av dörrar, höj- och
sänkbara skrivbord.
Storstockholms lokaltrafik, SL
SL:s lokaler är tillgänglighetsanpassade och utgör inga hinder för personal
med funktionsnedsättningar. Under en kort period 2011 byggdes
huvudentrén på SL:s kontor på Lindhagensgatan 100 om. Under denna tid
säkerställdes att den tillfälliga ingången var tillgänglig för personer i
rullstol. Under år 2011 kontrastmarkerades glaspartierna i SL:s huvudentré.
Locum AB
Vid planeringen av och inflyttningen till Locums nya kontor har krav ställts
på den fysiska tillgängligheten. Diskussion med fastighetsförvaltaren har
skett fortlöpande för att öka tillgängligheten in till fastigheten. En del

smärre justeringar har genomförts som kommer att stämmas av i början av
2012. Hittills har 38 stycken receptionsdiskar av Locums standardmodell
installerats, både inom det egna fastighetsbeståndet samt i externt förhyrda
lokaler. Diskens utformning underlättar för både besökare och personal
med funktionsnedsättning att interagera med disken som betjäningsställe
och arbetsplats. Under 2011 har närmare 200 inventeringar, avseende
enkelt avhjälpta hinder, utförts inom Locums fastighetsbestånd.
Åtgärdsarbetet genomförs kontinuerligt inom ramen för det planerade
underhållet. Inventeringarna omfattar byggnadernas publika delar men en
grundläggande, allmän, tillgänglighet är även en förutsättning för att
funktionsnedsatt personal ska kunna använda byggnaderna.
Karolinska Universitetssjukhuset
Verksamhetsförändringar och ombyggnader har genomförts med
anpassningar till handikapprogrammet.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Inom SLSO arbetar personal med funktionshinder och deras arbetsplatser
är anpassade efter behov.
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF
Ej undersökt.
Färdtjänstavdelningen (Trafiknämndens förvaltning)
Arbetsplatsen är fysiskt tillgänglighetsanpassad.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
Anpassning av den fysiska miljön på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
skett på så vis att dörr till hisshall och hiss i B-huset på Hantverkargatan 11
försetts med automatiska dörrar.
Patientnämndens förvaltning
Förvaltningens lokaler är tillgängliga och arbetsmiljön bedöms lämplig för
personer med funktionshinder. Under 2011 har trösklar till förvaltningens
besöks- respektive personalrum tagits bort. Förvaltningen har ingen toalett
som rymmer rullstol. Dockfinnsmöjlighet till ombyggnad om så erfordras.
För rullstolsburna besökare finns toaletter på andra våningsplanet i
byggnaden.
Kulturförvaltningen
Inga särskilda åtgärder har vidtagits inom kulturförvaltningen under 2011.

Förvaltningar och bolag
De förvaltningar och bolag som inte har besvarat någon del av enkäten
understrukna.
Aktiebolag med i huvudsak externa styrelseledamöter
Södersjukhuset AB
Danderyds sjukhus AB
S:t Eriks ögonsjukhus AB
Södertälje sjukhus AB
Folktandvården Stockholms län AB
Amulanssjukvården i Stockholm AB. Aisab
Medicarrier AB
Stockholm care AB
AB SLL Internfinans
Aktiebolag med politiska styrelseledamöter
AB Storstockholms lokaltrafik, SL
Locum AB
Waxholms ångfartyg, Wåab
Landstingshuset i Stockholm. Lisab
Aktiebolag - gemensamt med Norrtälje kommun
Tiohundra AB
Förvaltningsstyrelse med externa styrelseledamöter
Karolinska universitetssjukhuset
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
Revisionskontoret
Landstingsstyrelsens förvaltning
Trafiknämndens förvaltning (Färdtjänstavdelningen)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Patientnämndens förvaltning
Kulturförvaltningen
Tiohundraförvaltningen
NKS-förvaltningen

Text till årsredovisningen
Mer än bara trösklar - program 2011-2015fördelaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Följande är exempel på hur förvaltningar och bolag
har implementerat programmet:
•

Kollektivtrafiken till sjöss har påbörjat ett arbete med att ta fram
riktlinjer för bättre skyltning av fartygen för personer med
synnedsättning. Nya riktlinjer håller också på att tas fram för bryggor.
• SÖS har arbetat med att öka tillgängligheten på sjukhusets externa
hemsida. En översyn av skyltningen har genomförts.
• FtjA har ett upphandlat avtal som innehåller bemötande för
konsultläkare. Personal/förare som får klagomål från resenärer ska
genomgå utbildning vid behov.
• Medarbetare inom kollektivtrafiken på land och deras leverantörer
utbildas i tillgänglighetsfrågor. De nya reklambyråer som
upphandlades utbildades. Bemötandet får lägre betyg 2011 jämfört
med 2008. Kollektivtrafiken på land är mer tillgänglig år 2011 än år
2008.
• Busshållsplatsen utanför S:t Erik Ögonsjukhus heter numera S:t Eriks
Ögonsjukhus för att underlätta för besökarna.
• I samtliga av SLSO:s vårdavtal/regelböcker finns ett avsnitt om
bemötande.
• PaN erbjuder hjälp till funktionsnedsatta som själva inte har
möjlighet att göra en skriftlig anmälan till förvaltningen. Förmedlar
kontakter till handikapporganisationer.
• LSF driver 2010-2012 det koncernövergripande ESF-projektet Din
Kompetens - Vår möjlighet. Det långsiktiga målet är att SLL ska
anställa fler personer med funktionsnedsättning. Projektet har en
webbsida på SLL:s intranät. 49 medarbetare har deltagit i
utbildningen.
• 2012 ska tillgänglighet bli en egen punkt i Locums affärsplan. Ett
skyltningsprojekt på Sabbatsbergs sjukhus har följts upp med ett
brukartest. Inventeringar av enkelt avhjälpta hinder har utförts.
• Målen i Mer än bara tröskar finns inskrivna i de driftavtal KN skriver
med vissa större mottagare av kulturstöd. Kulturförvaltningen har
planerat en fortbildningsinsats för samtliga anställda under 2012.
• En stor satsning för att öka tillgängligheten har genomförts på FTV:s
nya webb.

