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Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Annica Harrison 2023-03-13 HSN/ 232475 

 
Plats Dingelsundsådran samt digitalt deltagande. 

Närvarande Annelie Lindström – Funktionsrättsstrateg  

Annica Harrison – LSS-handläggare 

Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare psykiatri öppenvård  

Marianne Fleron – verksamhetschef hjälpmedel och habilitering 

Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  

Fredrik Thyberg – övertandläkare tandvård för särskilda grupper 

Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken slutenvård 

Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin 

Caisa Hedlund – utvecklingsledare, område samverkan  

Jenny Wennberg – utvecklingsledare, område samverkan 

 

Inväntar ny företrädare för barn och ungdomsmedicin 

 

Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland 

 

  

Särskilt inbjudna Sara Emsevik – barnrättstrateg 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.  
 
Ämnen 

Nya representanter 
Jenny Wennberg välkomnas som ny representant i gruppen.   

- Ett nytt samverkansavtal mellan region Värmland och 
funktionsrätt är under behandling. Tidigare avtal gäller tills 
vidare 

SMARR 
Går igenom SMARR utifrån vårt utvecklingsgruppens arbetssätt. Efterfrågar 
synpunkter/idéer gällande utvecklingsgruppen arbete inför och under 
nästa möte.  
 

Funktionsrättsarbete inom region 
- Gratulerar Annelie som nyligen fått tjänsten som 

funktionsrättsstrateg. 
- Arbetet med handlingsplanen för funktionsrätt pausas i väntan 

på en likande struktur för samtliga handlingsplaner inom 
mänskliga rättigheter.  
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Syfte – varför är vi här 
Mål – vad ska vi åstadkomma 
Arbetsgång – hur ska vi nå dit 
Roller – vad ska var och en tillföra 
Regler - mötesregler 
 
NKK.se – nationellt kliniskt kunskapsstöd - digitalt utbildningsmaterial 
Annica och Marianne ska gå igenom region Stockholms material, ”möta 
patienter med funktionsnedsättningar”, återkopplar till gruppen. 
 
Barnrätt 
Sara berättar om sitt arbete som barnrättstrateg och att hon bland annat 
samarbetar med länets kommuner. Kollegan Lisa Lyckborn har en 
projektanställning som projektledare för samordning av barnrättsuppdrag 
inom hälso- och sjukvård. Det pågår ett arbete med en ny handlingsplan 
och fokus har lagts på att sluta ”vuxengissa” och på olika sätt göra barn och 
unga delaktiga. I skolor har barn fått göra övningar för att beskriva 
svårigheter de möter samt prioritera artiklar i barnkonventionen som 
sedan omsätts i spelet; Roblox. Spelet är anpassat för barn med 
funktionsnedsättningar. Funktionsrätt poängterar vikten av att alla barn 
kommer till tals oavsett funktionsnedsättning så att det blir ett 
representativt urval. Det uppstår en fråga utifall det även skulle kunna 
riktas till en mindre grupp barn med exempelvis intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 
En barnkonsekvensanalys, BKA, kommer att ersätta barnchecklistan och 
ska användas inför beslut inom regionen. Barnkonsekvensanalysen testas 
och ett politiskt beslut ska fattas och därefter kommer det att ges 
information och en vägledning för hur den kan användas. På sikt kommer 
den att finnas som e-tjänst. I utvecklingsgruppen lyfts vikten av att det 
finns en struktur som innebär att barnchecklista/BKA alltid används inför 
beslut.  
 
Regionledningen har framfört vikten av material för att göra barn mer 
delaktiga vilket också är MR-teamets målsättning att ta fram. 
 
Anna-Karin ser att det har skett en utveckling av barnrätt inom psykiatrin 
utifrån det arbete som pågår.   

Samverkansrutin, medföljande personal från kommunen till sjukvården 
Det finns en samverkansrutin från 2012. Behovet av en reviderad rutin och 
tydligare rutin har uppmärksammats av både kommun och region varav 
kunskap har inhämtats. Nästa steg är att efterfråga ett samarbete med 
länets kommuner.  
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Jenny deltar i en arbetsgrupp gällande ”patientsäkra transportkedjor”. 
Denna har uppstått utifrån avvikelser i samband med brister i 
transportkedjan för patienter med demens/kognitiv svikt som inte själva 
kan redogöra för sig och deras besök inom hälso- och sjukvården. I 
arbetsgruppen finns representation från region, kommun, servicetrafik och 
interna patienttransporter CSK. Samarbetet har lett till flera pågående 
utvecklingsområden.  

Tandvården framför behov av delaktighet då de har liknande utmaningar.  

Funktionsrätt påminner om att anhörigföreningar har mycket erfarenhet i 
frågan.   

Jenny och Anna-Karin stämmer av gällande arbetet med ”patientsäkra 
transportkedjor” som behöver förmedlas till psykiatrin.  

Vårdcentraler ser svårigheter utifrån obemannade receptioner då patienter 
kan behöva ställa frågor.   

Avvikelsehanteringen inom detta område är en utmaning. 

Assistanshund 
En justering görs och sedan läggs underlaget i Vida.  

Övriga ämnen 
Autism 
Habiliteringen har gjort en film med information om autism som visas för 
deras nyanställda. Eventuellt kan det bli aktuellt att lägga upp den på 
utbildningsplattformen. Det uppstår en fråga om den i så fall skulle kunna 
bli till åtkomst för kommuner.  
 
Nytt i hälso- och sjukvårdslagen, Kap 5 
9 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ När hälso- och sjukvård enligt denna lag 
ges till personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska 
det särskilt övervägas om vården kan ges på ett sätt som bidrar till att den 
enskilde får möjlighet att delta i samhällslivet och kan leva som andra. Lag 
(2022:1255). 

Nationella riktlinjer 
Socialstyrelsen har analyserat förutsättningar men kommit fram till att det 
inte är aktuellt att ta fram nationella riktlinjer rehabilitering, habilitering 
och hjälpmedel. Dock ska det finnas ett nationellt stöd. 
 
BankID 
Diskussion om de svårigheter som behov av BankID har medfört för vissa 
personer. December 2022 tog regering beslut om att tillsätta en särskild 
utredare gällande en statlig e-legitimation.  
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Nästa möte 
2023-05-08 kl. 9-11.  

Plats: Operationshuset CSK, Dingelsundsådran.  
Deltagande via Teams meddelas innan mötet.  
 
Avslutning 

Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.  

 


