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Särskilt inbjudna
Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Ämnen
Samordnat/samlat medicinskt omhändertagande SMO.
Hälso- och sjukvårdsdirektör har beslutat att godkänna förslaget. Beslut om
införandemodell fattas av områdeschef för öppenvården efter dialog med
ledningsrådet. Utdrag skickas till enhetschef för vårdvalsenheten för
diskussion i ledningsrådet om de privata vårdcentralerna vill delta i arbetet.
Delar av utvecklingsgruppen har följt upp hur modellen fungerar i
Sörmland och informationen ska delges ansvarig för fortsatt utredning.
Funktionshinderpolitiskt arbete.
Under våren (preliminärt datum 12 maj) ska representanter från regionens
samtliga verksamhetsområden (kultur och bildning, hälso- och sjukvård,
regional utveckling och kollektivtrafik) ta fram ett förslag till handlingsplan
för funktionshinderfrågor. Detta förslag ska sedan tas upp i regionens
ledningsgrupp för beslut om fortsatt arbetet med handlingsplanen.
Arbetet med att ta fram förslaget sker med stöd av länsstyrelsen, därför
kommer kommuner att bjudas in för att arbeta med deras handlingsplaner
vid samma tillfälle. De olika kommunerna och regionen delas dock in i olika
grupper eftersom man kommer att arbeta med ”sina egna”
handlingsplaner. Förhoppningsvis kommer Myndigheten för delaktighet,
MFD, att delta med sitt nya metodstöd. Ombudsman Barbro Boomsma
informerar på mötet att MFD kommer även träffa funktionsrättsrörelsen
för att få deras synpunkter om metodstödet.
Anna-Karin Larsson som är samordnare för funktionshinderpolititiska
frågor på Länsstyrelsen arbetar med att sätta samman en länsgemensam
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referensgrupp i funktionshinderpolitik. Det kommer att finnas
representanter från idéburen sektor, regionen, kommuner samt politiker.
Referensgruppen planeras ha 3 möten under 2020. Länsstyrelsens uppdrag
kring att stötta kommuner och regioner i deras arbete med
funktionshinderpolitik är till och med 31 december 2020. Vad som händer
efter det vet vi inte idag. Besked om ett eventuellt fortsatt uppdrag för
länsstyrelsen kommer först i december månad.
Region Värmland kommer att uppmärksamma 3 december, den
internationella funktionshinderdagen som även kallas ”En dag för alla”.
Dagen syftar till att medvetenheten om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning ska stärkas.
Uppstartsarbete funktionsrätt och barnrätt
Sandra och Annica deltar i en arbetsgrupp. Initiativet till arbetet kommer
från att barn med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp. För att
fånga upp viktiga delar som rör barn med funktionsnedsättning kommer en
fokusdag arrangeras. Arbetet är ett initiativ från tjänstepersoner och exakt
vart det leder vet vi ännu inte. Rättighetsperspektiven ska vara
utgångspunkten i arbetet.
Kunskapsstyrningen och programområdet psykisk hälsa
Programområdet psykisk ohälsa har utvecklats och det finns ett
standardiserat vårdförlopp för bland annat diagnoserna, schizofreni,
självskadebeteende, ångest, depression och ADHD.
För schizofreni finns även ett standardiserat vårdförlopp för personer som
återinsjuknar. Samverkan pågår bland annat med funktionsrätt Värmland.
Omorganisation inom psykiatrin
Psykiatrisk slutenvård, Psykiatrisk öppenvård, Barn- och ungdomspsykiatri
samt Rättspsykiatri är de fyra områden som finns inom område öppenvård
för psykiatri sedan hösten 2019.
Rullstolsträning
Marianne tog upp frågan i nätverket för hjälpmedel. Det ser olika ut i de
olika kommunerna som ska undersöka det vidare. I samtliga fall ges en
individuell information i samband med att en rullstol ges. Rullstolsträning
finns för barn och yngre aktiva och förskrivare i körteknik har utbildats.
Riktlinje, hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsboende enligt LSS
Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar för hälso- och sjukvård vid
korttidsboende enligt LSS Eva har fått i uppdrag att ta fram en riktlinje.
Arbetet pågår tillsammans med representanter från regionen och
kommunen och riktlinjen ska sedan ämnas till beredningsgruppen för
beslut. Frågan aktualiserades efter kontakt med kommunen samt IVO
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rapport ”nästan som hemma” som beskriver bristen på rutiner för hälsooch sjukvårdsansvar i samband med korttidsboende enligt LSS.
Funktionsrätt - Laget runt
• Hur kan tillgängligheten förbättras, bland annat genom fler digitala
möjligheter. Att förbereda patienten ytterligare inför ett möte i
vården genom information med eller utan bildstöd. Hur kan
regionerna samarbeta så att respektive regions information på 1177
blir tillgänglig för fler. Det finns en övergripande arbetsgrupp
gällande digital utveckling inom regionen.
• Regionen ska få ett nytt intranät utifrån tillgänglighet och det finns
en film om detta.
• Hur kan hälso- och sjukvården utveckla samarbete med LSSboenden? Hur kan vi fånga personer som inte söker vård och
personer som missförstås inom vården? Moramodellen nämns som
ett tips.
• Hälso- och sjukvården har utvecklat levnadsvanor för målgruppen
psykisk ohälsa vilket delvis finansierats via statsbidrag. Ansökan om
statsbidrag har lämnats in för tredje året i rad med syfte att
utveckla ytterligare.
• Det finns förslag om att skapa fasta vårdplatser inom den
psykiatriska slutenvården där barn och unga är avskilda verksamhet
för vuxna.
• Kunskapsstyrning inom programområdet rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin. Kartläggning av habilitering är genomförd
och när den är fastställd tillsammans med handlingsplan kommer
den att skickas ut till utvecklingsgruppens deltagare för kännedom.
• Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för höftartros,
kritisk ischemi, kronisk obstruktiv lungsjukdom, reumatoid artrit,
schizofreni, sepsis och stroke/TIA är ute på remiss. Inom ramen för
vårdförloppen kommer vi att arbeta med patientkontrakt.
• Det finns förslag på nya vårdförlopp för diagnosen down syndrom
och traumatiska hjärnskador.
• Socialstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram nationella
riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• Vikten av universellt tankesätt poängteras, det som är bra för
personer med funktionsnedsättning är oftast också bra för alla. Det
är viktigt att samtliga i arbetsgruppen sprider information om detta
begrepp.
• Tandvård för särskilda grupper ser behov av att utveckla kunskapen
om F-tandvård ”tandvård för personer med stora behov på grund
av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning” till all berörd
personal. Ny tandläkare inom tandvård för särskilda grupper börjar
sin tjänst under maj månad.
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Stockholm har en webbkurs om att bemöta personer med
funktionsnedsättning som alla verksamheter ska ta del av. Skulle
det vara aktuellt att ta fram något liknande hos oss?
Fritidsbanken lånar ut fritidsutrustningar och har som verksamhet
och organisation växt snabbt i Sverige. De vill nu göra en satsning på
parasport och parasportutrustning. Fritidsbanken söker samverkan
med regionen på något sätt. Hur skulle det kunna utvecklas?
Verksamheterna skriver inte ut parasportutrusning som hjälpmedel
men finns det andra sätt att samverka? Kan regionen stå för
information och utbildning?
Regionens LSS-insats, rådgivning och annat personligt stöd, behöver
synliggöras ytterligare inom hälso- och sjukvården.
Det nämns exempel på hur personer med funktionsnedsättning inte
får jämlik vård och vikten av att utveckla detta. Övergång barn- till
vuxenvård behöver utvecklas.

Årets möten
2020-04-20 kl. 13:30-15:30
2020-09-28 kl. 13:15-15:15
2020-12-07 kl. 13:15-15:15
Lokal: CSK Op. Klockareådran
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

