Minnesanteckning
Utvecklingsgrupp område funktionsrätt

Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Harrison

2020-09-28

RS/201592

Plats

Digitalt via Teams

Närvarande

Annica Harrison – LSS-handläggare
Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg
Marianne Fleron - verksamhetschef hjälpmedel och vuxenhabilitering
Eva Stjernström – ledningsstrateg
Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland
Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper
Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare, öppenvårdpsykiatri
Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering
Jenny Andernord – sjuksköterska barn och ungdomsmedicin

Frånvarande

Staffan Skogar – verksamhetschef barn och ungdomsmedicin
Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård

1 (3)

Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Ämnen
Handlingsplan funktionsrätt
Sandra har träffat flertalet av Region Värmlands organisationsområden i syfte att
skapa en handlingsplan för funktionsrätt och funktionshinderspolitik. Arbetet
ligger som grund för en presentation i ledningsgruppen i oktober med syfte att
öka deras kunskap inom området samt föreslå att en regional handlingsplan tas
fram.
Länsstyrelsens tre-åriga regeringsuppdrag 2018–2020
Länsstyrelsen Värmland har meddelat att de inte har möjlighet att fullfölja
uppdraget om att ge stöd till kommuner och regionen i deras arbete för att uppnå
det funktionshinderspolitiska målet.
Samordnat/samlat mediciniskt omhändertagande (SMO)
2020-01-29, beslutade Hälso- och sjukvårdsledningen (HCL) att gå vidare i frågan
om att ge vårdcentraler i Värmland ett tilläggsuppdrag för den aktuella
målgruppen. Beslut om införandemodell fattas av områdeschef för öppenvården
efter dialog med i ledningsrådet. (I beslutet står det vårdcentralerna men
betydelsen är ”vissa vårdcentraler” i enlighet med förslaget).
Kuratorernas organisering inom slutenvården
Det har uppstått vissa hinder i flexibiliteten mellan olika kliniker efter
omorganisation. Eva tar upp frågan i rehabiliteringsuppdraget som ska
presenteras för hälso- och sjukvårdsledningen.
Egenvård
Förtydligande av egenvård har varit en återkommande fråga inom hälso- och
sjukvården liksom kommunerna. Hälso- och sjukvården har inväntat
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Socialstyrelsens revidering av egenvårdsföreskriften samt eventuellt
begreppsändring för att skapa en övergripande rutin. Socialstyrelsen har nu
meddelat att den nuvarande föreskriften inte finns med i termbanken och
eventuellt kommer att upphävas. Från flera håll framkommer behov av en rutin.
Eva, Marianne och Annica får i uppdrag att undersöka vidare samt lämna ett
ärende angående behovet av en övergripande rutin till hälso- och
sjukvårdsledningen.
Samverkansrutin, medföljande personal från kommunen till hälso- och sjukvården
Eva och Annica har samlat information som påvisar att den rutin som finns för
slutenvården skulle behöva uppdateras. Ledningen informeras.
Riktlinje för hälso- och sjukvårdsansvar på korttidsboende enligt LSS
Riktlinjen har godkänts av beredningsgruppen och lämnats till länets 17
kommuner samt regionen för accepterande.
Funktionsrätt inom olika verksamheter
Tandvård för särskilda grupper har uppmärksammat frågan om fysisk
tillgänglighet inom folktandvården. Tandvården kommer återkoppla i ämnet samt
om hur det ställer sig inom privat tandvård.
Det skapas en utvecklingsgrupp inom psykiatri och habilitering vilket ger nya
möjligheter för planering av psykiska frågor.
Funktionsrätt Värmland fokuserar på FN:s konvention för personer med
funktionsnedsättning och universell utformning. Det sistnämnda innebär att allt
nytt som tas fram ska fungera oavsett alla våra olika behov och förutsättningar. En
inkluderande samhällsplanering utgår från den mänskliga mångfalden och bidrar
till hållbar utveckling.
Rutin för psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga gäller till och med
2021-05-07. För slutenvård av barn under 18 år, bereds i första hand plats inom
vuxenpsykiatrin, avdelning 46.
Funktionsrätt Värmland beskriver fortsatt behov av samverkan mellan olika
myndigheter för att det ska fungera för den enskilde.
Tre nya vårdförlopp; hjärtsvikt, kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt
osteoporos, är på remiss under perioden 16 sep-27 nov. Vårdförloppen ska ha
likartat utseende och vara igenkännbart och utgår därför från enhetliga mallar.
Regeringen har gett ett uppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram en ta fram en
processmodell för rehabiliteringsinsatser för patienter med långvariga
komplikationer efter covid-19. Eva ingår i Socialstyrelsens referensgrupp som
representant för kunskapsstyrningens programområde rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin.
Ett nytt område för samordning och samarbete skapas under hälso- och
sjukvården med och där ingår bland annat ledningsstrateg och de fem
utvecklingsledarna som har varsitt geografiskt ansvar. Mia Mossberg, med ansvar
för samarbete med kommunerna, är del av den nya enheten.
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Flera beskriver SMO som en viktig fråga för jämlik vård.
Covid-19 har inneburit sämre tillgänglighet inom exempelvis neurologen. Vissa
lösningar har skett genom digitala alternativ.
I Sörmland håller Eva-Charlotte Bernthson en utbildning i bemötande vilket nämns
som ett intressant exempel.
Barnrätt inom olika verksamheter
Annica deltar i utvecklingsgruppen för barnrätt. Informerar om att barnrättsjurist
inom SKR kommer vara ett stöd i regionens utvecklingsarbete.
Övrigt
Eva avslutar sin fasta tjänst i oktober men fortsätter arbetet med nationella
uppdrag. Stort Tack till Eva för allt arbete i utvecklingsgruppen!
Årets möten
2020-12-07 kl. 13:15-15:15
Lokal: Digitalt via Teams
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

