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Närvarande

Annica Harrison – LSS-handläggare
Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg
Marianne Fleron - verksamhetschef hjälpmedel och vuxenhabilitering
Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland
Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper
Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård, medicin
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
Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin
Eva Stjernström – ledningsstrateg
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Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Jenny Andernord hälsas välkommen till utvecklingsgruppen.
Ämnen
Handlingsplan funktionsrätt
I och med Covid-19 har planeringen för att skapa en handlingsplan för
funktionshinderfrågor ändrats. Sandra har planerat möten med Region
Värmlands samtliga olika delar. 2020-05-26 hålls första mötet med
representanter från hälso- och sjukvården.
Hur påverkas personer med funktionsnedsättning av Corona
Barn och ungdomsmedicin, neurologen, medicin och rehabilitering samt
psykiatri förmedlar att verksamheterna har fått mycket avbokade besök
och brist på uppföljningar på grund av Covid-19. Barn och
ungdomshabiliteringen har haft mindre avbokade besök. Samtliga har
ersatt en del fysiska träffar med tfn-samtal eller digitala möten men
samtidigt förekommer även fysiska besök inom alla verksamheter. Det
finns viss oro över att det sker mindre uppföljningar för vissa målgrupper,
exempelvis för barn med andningsstöd och sårbarheten stärks i samband
med att tiden går. Samtliga förmedlar att det kommer att ta tid att komma
ikapp när situationen hämtat sig och vikten av att då inte arbeta som
tidigare utan att omprioritera efter behov. En del personer upplevs ha blivit
isolerade medan det exempelvis fungerar bättre för så kallade
”hemmasittare” som istället åker till skolan.
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Kristina och Eva arbetar med utveckling av rehabilitering och rehabteam
för Covid-19 patienter.
Tandvården var stängd under en kortare tid och beräknar att det kommer
att ta ca tre månader för återhämtning.
Föreningslivet avslutades i och med Covid-19 och Funktionsrätt Värmland
har haft minskade fysiska kontakter.
Anhöriga får inte vara delaktiga i vården under covid-19 och flera lyfter
anhörigperspektivet som en viktig del.
Länsstyrelsen har skrivit rapporten ”social hållbarhet i Coronakrisen” där
en del handlar om personer med funktionsnedsättning, rapporten delges
utvecklingsgruppen.
I Region Värmland pågår ett analysarbete utifrån hur covid-19 påverkar
folkhälsan på lång sikt. Sandra bidrar till analysen genom att belysa hur
personer med funktionsnedsättning påverkas. Bidraget består i dagsläget
mycket av vad olika funktionsrättsorganisationer belyser i olika rapporter
och debattartiklar.
Lärdomar och förbättringsförslag som behöver initieras
Vilka möten kan med fördel hållas via telefon.
Vilka möten kan med fördel hållas digitalt.
Funktionsrätt inom olika verksamheter
Barbro har frågor om Barn och ungdomspsykiatrins (BUP) verksamhet. Hur
personer som fått felaktiga utredningar via externa bolag följs upp och det
görs allt efter behov. I nuläget finns beslutad vårdplats för heldygnsvård
BUP vid Psykiatrisk slutenvård fram till och med augusti månad. Beslut i
frågan angående framtida psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga
väntas inom kort, detta utifrån Elias Tsiolis utredning. Anna-Karin
undersöker och återkopplar gällande frågor om kö till neuropsykiatriska
utredningar samt om personal från BUP ska flyttas till slutenvården under
sommaren. Funktionsrätt efterfrågar om personalens byte av arbetsplats i
och med covid-19 sker effektivt används effekt vilket intygas inom de
verksamheter som representanter känner till.
Barbro förmedlar att Funktionsrätt Värmland stödjer dialyspatienter i deras
behov av enskilda sjukresor alternativt resor tillsammans med andra
dialyspatienter. Detta utifrån att målgruppens utsatthet utifrån mängden
resor. Frågan har lyfts till regiondirektören.
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Barbro informerar om rapporten ”respekt för rättigheter” som ger 154
förslag på förbättringar för personer med funktionsnedsättning och som
delges utvecklingsgruppen. Barbro kommer att återkomma till rapporten.
Barnrätt inom olika verksamheter
Anna-Karin och Annica deltar i en arbetsgrupp som skapar en
barnkonsekvensanalys för regionen. Anna-Karin planerar att visa upp ett
första utkast för barn och unga.
Årets möten
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.
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