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Plats CSK, psykiatrihuset, Linnea 

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 

Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  
Staffan Skogar – verksamhetschef barn och ungdomsmedicin  
Caisa Hedlund – utvecklingsledare, område samverkan  
Josefin Hellberg – utvecklingsledare, område samverkan  
 

Frånvarande Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård  

Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin 
 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.  

Välkomnar Caisa och Josefin från område samverkan. Josefin arbetar bland 

annat med processtöd för patientkontrakt och Caisa med 

försäkringsmedicin. 

Ämnen 

Funktionsrättsarbete inom regionen 
Funktionshinderpolitisk strategi 
Ny strategi från september 2021 och gäller till 2031. Denna bifogas 
minnesanteckningen. Genomgång och diskussion vid nästa möte.  
 
Nära vård 
Efterfrågar genomgång av nära vård utifrån ett funktionshinderperspektiv 
inför nästa möte.  
 
Länsstyrelsen utbildning 2022 
Länsstyrelsen håller två utbildningsdagar under våren 2022 utifrån MFD:s 
metodstöd i stötta kommuner och regioner i sitt funktionshinderpolitiska 
arbete.  
 
Internationella funktionshinderdagen 
Länsstyrelsen och MFD bjuder in till en nationell samling den 1–2 
december med fem fokusområden. 

• Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken 

• Demokrati och inflytande 
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• Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med 

funktionsnedsättning 

• Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning 

• Funktionshinderspolitik och integration 

Delar med oss av intressanta områden vid nästa möte.  
Funktionsrätt Värmland uppmärksammar funktionshinderdagen med ett 
digitalt frukostmöte och temat ”att vara ung och leva med sjukdom eller 
funktionsnedsättning”.  
 
Aktuellt inom psykiatrin 
Strategiplan 
Ny strategiplan för specialiserad psykiatri som gäller till 2035. Maja 
Deckner och A-K Törnqvist har fått i uppdrag att ta fram utkast till plan. Det 
är ett långsiktigt arbete och strategiplanen ska ha en tydlig röd tråd 
gentemot andra planer. 
 
Suicidprevention 
Samverkan mellan olika verksamhetsområden har ökat och flera 
utvecklingsarbeten pågår. Beslutad intern klinisk suicidpreventionsgrupp 
inom Region Värmlands hälso- och sjukvård har arbetat fram en 
övergripande riktlinje för suicidprevention med tillhörande övergripande 
rutiner för vuxna respektive barn- och unga. Dessa kommer nu i november 
2021 att skickas ut på remiss innan fastställande. Målet är rätt vårdnivå och 
sömnlös vård.  

Arbetar med kompetensutveckling och en utbildningstrappa ska tas fram. 
Det finns en basutbildning utarbetad av Karolinska Institutet med olika 
delar varav en del för suicid. 

Återkommer till frågan om utbildning gällande samsjuklighet med 
missbruk. 

2020 granskade regionens ambulanssjukvård vilka kontakter personer med 
suicidförsök hade haft en viss tid före respektive efter suicidförsök. 
Undersökningen påvisade vikten av sammanhållen kontakt för de som 
kontaktat sjukvården ofta.  

Pilotprojektet ”Tea” pågår i samverkan med MSB. Ger möjlighet till mer 
fullständig och utförligare statistik då data samkörs jämfört med enbart 
rapporter från patientjournalen. Det är inte klart om projektet kommer att 
permanentas.  

Har sett en ökning av suicid under pandemin.  
 
Kunskapsstyrning LPO (lokalt programområde) psykisk hälsa 
Svar på öppen remiss vad gäller vårdförlopp schizofreni del 2 har precis 
sammanställts och lämnats från regionen till den nationella 
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kunskapsstyrningen. Vårdförloppet är en fortsättning på del 1 som finns 
fastställt vad gäller förstagångsinsjuknande fram till årsuppföljningen. 
Vårdförloppen beskriver vad som ska göras medan vård- och 
insatsprogrammen (VIP) mer beskriver hur. Behövs en spridning om att 
kunskapsstöden finns, både inom regionen och kommunerna men även till 
den enskilde. I det Lokala programområdet (LPO) Psykisk hälsa finns 
representant för kommunerna (Sophia Alm) samt sakkunnig (Anna-Karin 
Törnqvist) och utvecklingsledare (Susanne Boman) från regionen. Utöver 
detta finns inom Område samverkan en gemensam länsövergripande 
arbetsgrupp, med utgångspunkt i Nya perspektiv, RKPH (Regional 
koordinering psykisk hälsa i Värmland). Gruppen hålls samman av de 
regionala koordinatorerna Sophia Alm (kommunrepresentant) och Anna-
Carin Johansson (Regionens representant). I gruppen finns kommun och 
regionrepresentanter med olika övergripande roller i sina respektive 
verksamheter, framför allt chefer. 
 
Barn som anhöriga  
En övergripande riktlinje finns samt utkast till en rutin. Barn som anhöriga 
till personer med psykisk ohälsa och sjukdom är en del i detta även om det 
innefattar alla tillstånd. Det finns planer på att tillsätta en funktion som ska 
ansvara för uppdraget och beslut inväntas.  
 
Rätt stöd till patienter med stora psykiska funktionsnedsättningar  
Behovet har uppmärksammats i och med personcentrerat vårdförlopp för 
schizofreni. Anna-Karin ska lyfta frågan i RKPH-gruppen.  
 
Psykiatrin i siffror 
Värmland har lägre bemanning inom psykiatri, specifikt läkare och 
psykologer, jämfört med andra regioner.  
 
Remiss samordning, rehabilitering, habilitering 
Utvecklingsgruppen har inte några invändningar mot Socialstyrelsens 
förslag om att upphäva föreskrift och allmänna råd gällande samordning 
för habilitering och rehabilitering från 2007. Detta då det nu finns andra 
lagar som reglerar samordning och planering varav denna inte längre 
behövs. En synpunkt som lämnas vidare är att antalet planer skulle behöva 
begränsas ytterligare. 
 
Område vårdkvalité 
Bjuds in till nästa möte. Vad skulle området innebära för denna grupp. 
Intressant utifrån personcentrerade vårdförlopp. Området ser att de kan 
adjungeras till utvecklingsgruppen vid behov.  
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Utbildningsbehov, tips på utbildningar 
Diskussioner om utbildningar som finns och eventuella behov. Behövs 
ytterliga utbildningar eller checklista? Hur kan kunskap om 
funktionsnedsättningar utvecklas.  
Sörmland har gjort ett utbildningsmaterial gällande bemötande. SKR ska 
undersöka om andra regioner skulle kunna ta del av detta. 
 
Begrepp inom funktionsrätt 
Viktiga begrepp ska läggas ut på regionens intranät. 
 
Funktionsrätt, barnrätt, forskning, övrigt 
Barnanpassad vård införs inom barnmedicin. Det innebär bland annat att 
hela verksamheten granskas för att se vilka delar som behöver utvecklas. 
  
Marianne är representant i SKR:s chefsnätverk för 
funktionshinderområdet. 
 
Egenvård diskuteras utifrån flera perspektiv och patientsäkerhet. Det finns 
intresse av information om hur den utvecklas.  
 
Diskussion om personlig assistans och rättigheter som stärks. 
 
Funktionsrätt Stockholm har tagit fram en 
FunktionsrättsKonsekonsekvensBedömning (FKB) som släpps 3 dec. 
Region Värmland inväntar denna för att se på möjligheterna att använda 
den som grund i utvecklandet av en egen checklista/konsekvensbedömning 
för funktionsrätt. 
 
Vårens möten 

2022-02-07 kl. 10-12, 2022-05-09 

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

Avslutning 

Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.  

 
 
 


