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Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Speciellt välkomnande till Karin Lundberg som är ny i gruppen.
Ämnen
Samordnat medicinskt omhändertagande (Sörmlandsmodellen)
Annica och Anita har förtydligat förslag till beslut vilket lämnas till
områdeschef som tar upp det i HCL. Annica har haft kontakt med Sörmland
som uppgett ytterligare positiva effekter av modellen.
Länsstyrelsens referensgrupp
Länsstyrelsen har upprättat en arbetsgrupp utifrån sitt regeringsuppdrag
om att ge stöd till kommuner och landsting/regioner för att genomföra
funktionshinderspolitiska strategier och planer. Länsstyrelsen utgår utifrån
mänskliga rättigheter och planerar bland annat en seminariedag under
hösten.
Funktionshinderpolitiskt arbete
Avsiktsförklaringen med sikte på 2025 framtogs vid en nationell konferens
om funktionshinder 2015 och omfattar sex prioriterade områden,
personcentrerad vård, tillgänglighet, normmedvetenhet, jämlik hälsa,
samverkan, forskning och utveckling. 2016 beslutade Värmland att anta
avsiktsförklaringen samt att ta fram en handlingsplan kopplad till denna.
Uppsala – och Örebroregionens samverkansnämnd har prioriterat jämlik
hälsa samt forskning och utveckling.
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Sandra upprättar en avsiktsförklaring för hälso- och sjukvården i region
Värmland med stöd av utvecklingsgruppen.
Nationellt nätverk
Sandra deltar i nationella nätverket hand i hand. Under årets konferens var
det inriktning på att träffa olika brukarorganisationer. Föredragande på
konferensen var neuroförbundet och dövas förening. Tyvärr fick dövas
förening hinder att delta på grund av tolkbrist. Vid genomgång av det
funktionshinderpolitiska arbetet i regionerna kan konstateras att
Regionerna kommit olika långt men att flertalet brottas med en mer
ansträngd ekonomi.
Programområde, rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin
Sveriges regioner har en gemensam struktur för kunskapsstyrning som
syftar till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård och behandling oavsett
var man bor. Eva är utsedd av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion att ingå i
NPO Rehabilitering Habilitering Försäkringsmedicin. För varje NPO bildas
ett programområde på sjukvårdsregional nivå, RPO. Eva håller nu på att
bygga upp ett RPO för Rehabilitering Habilitering Försäkringsmedicin på
den sjukvårdsregionala nivån. Lokala programområden, LPO, arbetar på
lokal nivå dvs för vår räkning i Värmland. Det pågår kommunikation och ett
flöde av synpunkter, frågeställningar etcetera, mellan de tre nivåerna.
Rådet för funktionsrätt
Nya samverkansavtalet är klart och bifogas minnesanteckningen.
Funktionsrätt väljer numera företrädare under 2 års perioder. Nästa råd
äger rum i Munkfors där studiebesök också ska göras på Värmlandstrafiks
kontor.
Nationell patientenkät
2018 gjordes första piloten för patientenkät inom funktionshinderområdet
och verksamheterna BUH, VUH, logoped, hjälpmedel, syn, hörsel och tolk.
Metodutvecklingen har varit en stor del och fokuserat på att ge möjlighet
att svara på flera olika sätt exempelvis; olika språk, bildstöd, punktskrift,
enkel och lättläst svenska. 20 % har använt bildstöd när man svarat på
enkäten och SKL anser att svarsfrekvensen har varit god. Anita har tillgång
till resultaten i detalj om det finns intresse. Det pågår en utveckling för att
barn ska ges större möjlighet att svara själva.
Statsbidrag levnadsvanor psykisk ohälsa
Värmland följer de nationella riktlinjer som finns. En kartläggning över
Värmlands situation samt förslag till beslut om arbetet i Värmland ska
lämnas till ledningen.
Riktlinje utvecklingsgrupp
Riktlinjen har reviderats och ska läggas in i Vida.
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Anpassning av hälso- och sjukvårdens organisation
Efter organisationsförändringen i område öppenvård kommer fyra av
verksamhetsområdena vara inriktade mot psykiatri; Psykiatrisk slutenvård,
Psykiatriskt öppenvård, Barn- och ungdomspsykiatri samt Rättspsykiatri.
Länsgemensam psykiatri flyttas till de andra enheterna och upphör som
verksamhetsområde.
Habiliteringen och hjälpmedel kommer att bli ett verksamhetsområde.
Funktionshinderkonferens Skellefteå
Annica och Sandra deltog i konferensen som också vänder sig till politiker.
Regionens politiker informeras om nästa konferens som hålls i Uppsala
14–15 maj 2020.
Ellinor Englund – särskild utredare på SKL informerade om LSSutredningen. Andning och sondmatning föreslås införas som
grundläggande behov enligt LSS. Om förslaget går igenom finns även
förslag till justeringar i HSL. Det finns ännu inget beslut om/när
utredningen ska lämnas på remiss.
Martin Olausson, särskild utredare har skrivit “Styrfart i
funktionshinderpolitiken”, SOU 2019:23. Martin beskriver att
funktionshinderpolitiken behöver bli en integrerad del av arbetet för
mänskliga rättigheter och att göra rätt från början genom universell
utformning. Det finns dock svårigheter på grund av konkurrens med andra
områden och att det under de senaste åren har skett mer utveckling inom
exempelvis barnrätt, HBTQ och jämställdhet. Martin förmedlar att vi
behöver hitta nya sätt att styra genom så kallad ”Governance”- att kroka
arm. Han lyfte arbete och försörjning som prioriterade områden. Kunskap
finns men koordineringen behöver utvecklas.
Håkan Svensson som har en CP skada gav en fantastisk föreläsning om hur
han vänt hinder till möjligheter som bland annat bidragit till arbete och
försörjning.
Socialminister Lena Hallengren framförde bland annat vikten av att
synliggöra och överbrygga ”skarvarna” mellan olika verksamheter. Beskrev
att politiken behöver stärka möjligheten till sysselsättning för personer
med funktionsnedsättning samt att det har blivit bättre för alla grupper
förutom för denna målgrupp.
Västerbotten har kommit långt i sin digitala utveckling och gav flera
exempel på hur det har underlättat och stärkt hälso- och sjukvården.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Intyg
Det uppkommer frågor angående avtal gällande kostnader för intyg. Detta
tas upp vid nästa möte.
Lokaler för Länsföreningarnas brukarorganisationer
Sandra Nätt och Camilla Staaf skriver ett förslag till riktlinje gällande
uthyrning av lokaler till Länsföreningar. Tills vidare kan föreningarna boka
lokal inom regionen via personal i verksamheten eller Sandra Nätt.
Patientmedverkan i forskning
Forskare Kerstin Theander bjuder in patienter som är anslutna till en
brukarorganisation till patientmedverkan för att öka forskarnas kunskap.
Avtalet för utbildningsinsatser ska revideras.
Det har sedan tidigare funnits ett avtal mellan Region Värmland och
Funktionsrätt Värmland gällande informations- och utbildningsaktiviteter.
Med anledning av regionbildningen ska denna revideras. Det finns inga
formella förslag till ändringar utan aktiviteterna föreslås fungera som
tidigare. Sandra har skickat förslaget till Funktionsrätt Värmland för
kommunicering.
Höstens möten
2019-09-30 kl. 8:30-10:30
2019-11-25 kl. 8:30-10:30
Lokal: CSK Op. Klockareådran
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

