
  

  

MERIT NÄTVERKSTRÄFF  
med anslutande   

ANBARO‐ & SJUKRESE‐möten  

Uppsala  

2018‐05‐08  ‐ 2018‐05‐09  

  

Välkommen till två fullmatade nätverksdagar kring serviceresor för ansvariga 

tjänstemän i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och  

länstrafikbolag  

 
  

  

  

  

 



  

PROGRAM  8 maj 2018  

 

    

10:00   
  

ANBARO‐möte (Endast för ANBARO-användare)  

Anja Tikkanen-Weiszflog Ipsos leder mötet. Fokus på den nya 
portalen.  
  

12:00   Lunch (gemensam för ANBARO & MERIT)  

13:00   Välkommen till MERIT‐möte.   

Ca 13:10  Status upphandling Anbaro, Mattias Andersson, Svensk 

Kollektivtrafik  
Ca 13:20  Värmlandstrafik – boka tidig rabatt, Varför? Hur? Effekt? 

Anders Wahlén, Värmlandstrafik  

Ca 13:40  Så här har vi arbetat med att implementera GDRP. Rapport från 
GDPR-arbetsgrupp samt exempel från bla Region Västmanland,  
Jönköpings länstrafik och Västtrafik.  
Diskussion i grupper om arbetet på hemmaplan.  
  

Ca 14:35  Nya regler ändrar resmönster, Jessica Gunnarsson, Länstrafiken 
Kronoberg bland annat om överströmning av resenärer mellan 

färdtjänst och riksfärdtjänst.  
  

Ca 15:15  Fika med nätverkande  
  

15:30 
 
 

Kommunikation i samband med ändrade regler och villkor. Så 

här gör vi på Skånetrafiken, hur gör ni?  
Emma Fredriksson, Skånetrafiken inleder, därefter gruppdiskussioner 

16:30  Aktuella frågor från nätverket  
Tid att under enkla former få chans att fråga kollegor eller berätta om 
någon ni gjort bra eller mindre bra under senaste tiden.  
  

17:00  
 
18:00 
  
19:30  

  

Avslutning  
 
Möt Uppsalas big five... 

 
Gemensam middag  

PROGRAM  9 maj 2018  

  

08:301             Hur långt har UL kommit med att samla färdtjänst och sjukresor 

inom UL:s regi? Stefan Adolfsson, UL  
09:00  

  
Språket – en utmaning för förare och beställningscentral?   
Transdev har en liknande utmaning med bussförare kommer och berättar 
om sin satsning. Därefter workshop om hur vi går vidare.  
  



  

10:00  Fika och nätverkande  
Ca 10:20  Hur ökar vi trafiksäkerheten? Måldirektör Maria Krafft, Trafikverket 

berättar om sitt uppdrag och frågan om hur vi tillsammans kan gå 
vidare.  
  

Ca 10:45  

  
 
 
 
Ca 11:20 
 

Kvalitet i färdtjänsten, Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för 
delaktighet berättar om uppdraget och hur det påverkar branschen.  
 

Framtida nationella nyckeltal och status arbetsgruppen 

Myndighetsutövning 

Ca 11:35  Rapport från Coach-/bemötandegruppeng- Peter Norling, Göteborg  

11:55    
  

12:00  

Avslutning   
  

Gemensam lunch  
  

13:00- 15:00    

SJUKRESE‐möte  
Så här funkar det i Uppsala län? Våra utmaningar och möjligheter, Lotta Nenzen, Landstinget 

Uppsala och Björn-Erik Tapper, Prebus 

Riksvårdavtalet (gruppdiskussioner) 

o Vem ska ta hem patienter vid vård i varandras län?  

o Hur gör andra regionen kring patienter och anhöriga vid sjukvård inom 

nivåstrukturering?  

o Fakturering av sjukresor inom/mellan regioner kopplat mot GDPR?  

Övriga frågor (gärna inspel före mötet)  

o Hur erbjuder vi rätt resa utifrån patientens behov 

o Hur ”anpassa” resandealternativen efter patientflödet 

    

 

 

  

 

  

Lokal: Elite Hotel Academia, Bäverns gränd 17, Uppsala  

Kontakt: mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se  

  

Varmt välkomna  

Mattias  

  

  


