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Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Annica Harrison 2022-05-16 HSN/220851 

 
Plats  Fysiskt i Dingelsundsådran och digitalt via Teams 

Närvarande Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg   

Annica Harrison – LSS-handläggare  

Marianne Fleron - verksamhetschef hjälpmedel och vuxenhabilitering  

Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper deltog digitalt. 

Caisa Hedlund – utvecklingsledare, område samverkan  
Josefin Hellberg – utvecklingsledare, område samverkan  
Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård  

Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin 
Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland  

 
Frånvarande 

 

 

Särskilt inbjudna 

Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  
Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare, öppenvårdpsykiatri 

Jenny Andernord – sjuksköterska inom barnmedicin 
 
 
Patrik Hamberg – kommunikation 
Fick förhinder och planerar att delta i ett möte under hösten.   

 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.  
 
Ämnen 

Patientkontrakt 
Josefin redogör för arbetet med patientkontrakt som är en 
överenskommelse mellan den enskilde och professionen. Kultur och 
värdegrundsarbete ligger som grund för involvering, delaktiggörande och 
personcentrerad vård. Vidare är det ett verktyg med syfte att göra 
planering tydligare och mer begriplig för individen. Patientkontrakt har 
genomförts som pilotprojekt i vissa regioner och begreppet finns som 
lagförslag i utredningen, god och nära vård. Patientkontraktet är inte ett 
kontrakt i juridisk mening.  
 
Assistanshund 
Utvecklingsgruppen skriver en SBAR angående behov av en rutin för 
regionens hälso- och sjukvård.  
 
Funktionsrättsarbete inom regionen 
Handlingsplan 
Workshops har utförts tillsammans med verksamhetsföreträdare som en 
del i arbetet.  
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Funkisdiplomering 
Sandra nämner att det hade planerats att erbjudas funkisdiplomeringar för 
länets ungdomsmottagningar i med start hösten 2022. Tyvärr blev detta 
uppskjutet på obestämd tid och nu är i stället förhoppningen att 
representanter som arbetar med ”Min rätt min sexualitet” ska komma på 
nätverksdagarna för ungdomsmottagningarna i höst. Detta i syfte att ge 
kunskap och information om vad det är samt för inspiration till det 
fortsatta arbetet. Information om vad funkisdiplomering är finns bifogat 
minnesanteckningarna.  
 
Instagramveckor 
Denna vecka håller Sandra i en instagramvecka om funktionsrätt. 
Vecka 48 planerar Region Värmland tillsammans med Länsstyrelsen och 
Funktionsrätt Värmland en ”Funktionsrättsvecka”. Denna vecka kommer 
att ha en bred ingång med olika teman som vänder sig till medborgare i 
allmänhet, personer med funktionsnedsättning i synnerhet men även till 
personal som arbetar inom vård och omsorg. Planeringen är påbörjad men 
i ett mycket tidigt stadium ett mer intensifierat arbetet kommer att ske i 
tidig höst. Klart är att ett tema ska vara ”allas rätt till en lyckad skolgång” 
och Christian Persman kommer att delta utifrån sina egna erfarenheter 
med en son som blev hemmasittare. Även sjukhusbiblioteken och länets 
bibliotek kommer att ha aktiviteter. Samma vecka kommer sannolikt 
”Nationell samling” vara vilket är en årlig konferens som Myndigheten För 
Delaktighet arrangerar.  
 
Funktionshinder i tiden  
27–28 oktober hålls nästa seminarium i Stockholm.   
 
Funktionsrätt 
Riktlinjen, hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsboende enligt LSS 
Josefin har fått i uppdrag att färdigställa riktlinjen. 
 
Patientföreningar 
Funktionsrätt Värmland har fått flera nya föreningar sedan nov 2021. 
Sköldkörtelföreningen Värmland 
EDS Värmland (Ehler Danlos Syndrom) 
Frisk&fri (ätstörningar) 
Föreningen JAG Värmland (personer med flera funktionsnedsättningar 
varav IF är en och att man har personlig assistans) 
Downföreningen Värmland (Downs syndrom) 
Blodcancerföreningen Värmland 
Hjärtebarnsfonden Värmland (förening för barn o unga med hjärtfel) 
 
Habilitering, syn och hjälpmedel 
Syncentralen tillhör numera habiliteringen och enheten heter habilitering, 
syn och hjälpmedel.  
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Autismmisstanke för barn upp till 6 års ålder 
BUH, BoF( Barn unga och familjehälsa) och BUP startar en gemensam 
enhet, centrum för tidiga insatser gällande misstanke om autism upp till 6 
års ålder. Verksamheten startar på Örsholmen i Karlstad 1 september och 
projektet som pågått under flera år är nu i slutfasen.  
 
Samarbete med arbetsförmedlingen (AF) 
Försäkringskommittén och AF samarbetar för att se vilket och stöd och 
medicinska utlåtande som behövs för att individer ska återkomma till 
arbete.  
 
Andningsstöd i hemmet 
Team för personer som har behov av andningsstöd i hemmet har anställt 
sjuksköterskor och verksamheten blir belägen på CSK. 
 
Intyg 
Det pågår ett nationellt arbete gällande kommunala intyg.  
 
Stödprogram för psykoeduktion 
VUHs stödprogram om psykoeduktion för att lära sig mer om diagnosen 
AST (autismspektrumtillstånd) är nu i drift. Det har tidigare varit ett 
pilotprojekt på 1177.  
 
Samverkan individuell plan, SIP 
Område samverkan kommer att erbjuda utbildningar i SIP under hösten.  
 
Barnrätt 
Natt inom slutenvårdens barnpsykiatri 
Nattetid vistas barnen på patienthotellet tillsammans med sina föräldrar 
alternativ i ett patientrum inom vuxenpsykiatrin. Verksamhetschef inom 
barnpsykiatri meddelar att detta inte är aktuellt från 1 juni 2022 då 
barnpsykiatrins slutenvårdsavdelning har öppet dygnet runt. 
 

Involvering av funktionsrätt gällande utveckling av barnpsykiatri 
Funktionsrätt Värmland framför vikten av att involveras i frågor som rör 
utveckling inom barnpsykiatri.   
 
Höstens möten 
2022-09-19 kl. 9-11, 2022-11-14 kl. 9-11 

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

Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.  


