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Plats Digitalt via Teams  

Närvarande Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg   

Annica Harrison – LSS-handläggare  

Marianne Fleron - verksamhetschef hjälpmedel och vuxenhabilitering  

Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland  

Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper  

Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare, öppenvårdpsykiatri 

Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård  

 

Frånvarande Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin  

Jenny Andernord – sjuksköterska barn och ungdomsmedicin  

Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  

Jenny Aschberg – ledningsstrateg  

 

 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.    

Ämnen 

Funktionsrättsarbete inom region Värmland 

Sandra träffar samtliga nämnder för att öka medvetande och kunskap 

gällande funktionsrätt och den svenska funktionshinderspolitiken. 

Beatrice Högå är nyanställd på Länsstyrelsen som utvecklare social 

hållbarhet och kommer att vara den som har samordningsansvaret för det 

förlängda regeringsuppdraget om funktionshinderspolitik vilket sträcker 

sig fram till 2023. Uppdraget handlar om att tillsammans med MFD stötta 

kommuner och regioner i sitt funktionshinderpolitiska arbete.  

Beredning pågår av en regionövergripande handlingsplan för 

funktionshinderpolitik och funktionsrätt. 

MFDs hemsida har mycket material i form av kunskapsstöd, metodstöd 

och verktyg. De har nyligen ”hållbart barnrättsarbete”, den sidan 

innehåller bland annat en webbutbildning. Vidare har de tagit fram ett 

kunskapsunderlag för ”Åldervänliga städer och samhällen”. Den 17 mars 

kommer Sandra hålla ett föredrag för barn och ungdomshabiliteringen 

kring funktionsrätt kopplat till barnrätt och kommer att föreslå MFDs 

webbutbildning som ett led i deras arbete inom det området.  

Regionens LSS-insats – råd och stöd 

Regionens hälso- och sjukvård ansvarar för insatsen råd och stöd enligt  

§ 9:1, LSS (1993:387). LSS-handläggare utför handläggning enligt 

förvaltningslagen, fattar beslut på delegation, följer upp och avslutar 
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besluten vid behov. Om ett LSS-beslut går den enskilde emot kan denne 

överklaga till förvaltningsrätten.  

Värmlands policy innebär att den enskilde först och främst ska få stöd via 

Hälso- och sjukvårdslagen. För att säkerställa att personer som omfattas 

av LSS ska få sina behov tillgodosedda har den enskilde också möjlighet 

att ansöka och få beslut om insats enligt LSS.  

LSS-insatsen ska verkställas vid den verksamhet i Hälso- och sjukvården 

som har den största kunskapen om den enskildes behov utifrån 

funktionsnedsättningen. 

Fondmedel som förvaltas av region Värmlands hälso- och sjukvård 

Ansökningsblankett och fondbok finns på 1177, region Värmland, fonder.  

Handläggningstid är 1 april – 30 november.  

Samverkansrutin, medföljande personal inom hälso- och sjukvården 

En arbetsgrupp ska skapas tillsammans med Mia Mossbergs 

samverkansenhet. Målsättningen är att arbetet kan påbörjas under hösten 

2021.  

Tandvårdsstöd för personer som beviljats assistansersättning via 

Försäkringskassan  

Personer som omfattas av LSS personkrets och har ett LSS-beslut eller 

regelbundet stöd inom hälso- och sjukvården som kan likställas med råd 

och stöd, har rätt till nödvändig tandvård, (grupp 3). Ett samverkansavtal 

mellan tandvården och kommunen reglerar samarbete med kommunen för 

att identifiera berättigade personer. Tandvården och LSS ser behov av en 

rutin för att personer med assistansersättning via Försäkringskassan ska 

erbjuds nödvändig tandvård.  

Nytt inom forskning 

Dagens medicin hänvisar till en studie om hur svår psykisk sjukdom 

innebär ökad dödsrisk i covid-19. 
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/okad-dodsrisk-i-covid-vid-svar-

psykisk-sjukdom/?utm_campaign=DagensMedicin-dagligaKameleont_210203_Antalet 

Funktionsrätt inom olika verksamheter 

Funktionsrätt Värmland har fått projektmedel från Region Värmland och 

påbörjat en utbildning i digitala möten. Funktionsrätt och universell 

utformning är två viktiga och återkommande begrepp inom organisation.  

Inom nationella programområdet rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin kommer ett nytt arbete påbörjas kring övergång från 

barn till vuxenvård för habiliteringens målgrupp. 

Region Värmland har uppdaterat riktlinjen för övergång mellan barn- och 

vuxenvård och enheter samarbetar i detta komplexa arbete. 

Riktlinjen för utvecklingsgruppen inom funktionsrättsområdet ska 

uppdateras. Riktlinjen ska framgent fastställas och rapporteras inom 

hälso- och sjukvården. 

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/okad-dodsrisk-i-covid-vid-svar-psykisk-sjukdom/?utm_campaign=DagensMedicin-dagligaKameleont_210203_Antalet
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/okad-dodsrisk-i-covid-vid-svar-psykisk-sjukdom/?utm_campaign=DagensMedicin-dagligaKameleont_210203_Antalet
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Habiliteringen framför hur digitala möten förenklat för många patienter 

och närstående, exempelvis vårdnadshavare som tidigare haft svårigheter 

att delta i fysiska möten.  

Sandra informerar om att ledningen ska hålla ett möte om 

vaccinationsfrågor med rådet för funktionsrätt och pensionärsrådet 

Nationella vård och insatsprogram har fått ett program för ADHD.  
www.vardochinsats.se 

Freja eID är en mobil e-legitimation för att identifiera sig i olika 

sammanhang exempelvis inom Region Värmland. Freja eID har fler 

funktioner än mobilt bank-id. Dels kan man begränsa vad användaren kan 

göra, dels dela information med tex. en god man med mera. Från 5 

februari 2021 behövs Freja eID plus för att identifiera sig inom Region 

Värmland och uppdatering görs kostnadsfritt. Ytterligare information 

finns på 1177.  

Fritidsbanken har fått 8 miljoner i projektstöd från Allmänna arvsfonden 

som ska användas till parasportutrustning och fritidshjälpmedel.   

Nästa möte 

2021-05-03 kl. 13:15-15:15  

Plats: Digitalt via Teams   

Avslutning 

Minnesanteckningar nås på Teams, insikt och vårdgivarwebben.  

http://www.vardochinsats.se/

