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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
Jenny Aschberg – ledningsstrateg

Frånvarande

Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård, medicin
Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin
Jenny Andernord – sjuksköterska barn och ungdomsmedicin
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Inledning
Föregående minnesanteckning har godkänts.
Jenny Aschberg hälsas välkommen till utvecklingsgruppen.
Ämnen
Genomgång av utvecklingsgruppens riktlinje
Sandra redogör för gruppens syfte, ansvar och uppdrag. Se bifogad Power
Point. Fundera över följande frågeställningar som även finns i
presentationen. Har jag tillräckligt med kunskaper inom området
Rapporteras det arbete utvecklingsgruppen gör inom er verksamhet
kontinuerligt och systematiskt
Fångas förbättringsområden upp inom området i er verksamhet?
Finns annat som behövs för att vi ska uppfylla syftet med gruppen?
Rådet för funktionsrätt, samverkan funktionsrätt Värmland och regionens
hälso- och sjukvård
Sandra berättar om rådet för funktionsrätt som finns i Region Värmland.
Rådet utgår från ett samverkansavtal med Funktionsrätt Värmland. Rådet
hanterar alla regionens uppdrag därför finns ett behov finns att
komplettera rådet med en samverkansgrupp på tjänstepersonsnivå likt den
som finns inom kollektivtrafiken. Om en sådan samverkansform ska skapas
behöver syfte identifieras, vilka frågor som skulle hanteras i en sådan grupp
samt på vilken nivå ska frågorna ska vara. Arbete pågår för att identifiera
detta.
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Länsstyrelsen förlängt regeringsuppdrag
Länsstyrelsen regeringsuppdrag som är gemensamt med MFD,
myndigheten för delaktighet kommer att förnyas och sträcker sig mellan
2021–2023. Uppdraget innebär i stort att de ska stötta kommuner och
regioner i sitt funktionshinderpolitiska arbete.
Regionövergripande handlingsplan för funktionshinderpolitik och
funktionsrätt
Sandra har varit på Regionledningen och berättat om funktionsrätt och den
svenska funktionshinderpolitiken och utifrån det föreslagit att en
regionövergripande handlingsplan ska tas fram. Regionledningen ställde sig
bakom förslaget och Anna-Lena Wingqvist fick i uppdrag att ta reda på om
nytt beslut behövs.
Egenvård
Efter mötet framkom att regionens patientsäkerhetskommitté, i samarbete
med medicinskt ansvariga i kommunerna, kommer att fördjupa sig i
egenvård varav utvecklingsgruppen avslutar ämnet.
Tankar från nationella funktionshinderdagen
Ny undersökning visade att 47 % av studenter som avslutat
gymnasiesärskolan hade daglig verksamhet som sysselsättning och
resterande olika anställningar. Akademisk utbildning inom familjen ökade
möjligheten till arbete.
Det framkom att en fungerande skolgång har en oerhört stor påverkan för
personer med funktionsnedsättning och att motsatsen kan leda till behov
av stöd enligt tvångslagstiftning.
Sandra deltog på ledning och styrning. På det passet berättade olika
regioner och kommuner om sitt arbete. Dels berättade Stockholm om sitt
delaktighetsprogram och VGR berättade om deras plan för mänskliga
rättigheter och hur de ska arbeta framgent med social hållbarhet.
Hela dagen och de olika spåren kommer att finnas tillgängliga via webben.
Nytt inom forskning
En ny stående punkt där gruppen ska delge varandra relevant forskning
inom funktionshinderområdet.
Funktionsrätt inom verksamheterna, identifiera utvecklingsområden
Diskussion om hur yngre personer med stora funktionsnedsättningar,
boende i eget boende, prioriteras i vaccinationsplanering för covid-19.
Diskussion om vilka som utför ADL-bedömningar inför bedömning av
sysselsättningsförmåga. Inom habiliteringen har efterfrågan av omfattande
ADL-bedömningar ökat.
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Barnrätt inom verksamheterna, identifiera utvecklingsområden
Sandra och Annica deltar i ett arbete med funktionsrätt och barnrätt. En
del i detta är att efterfråga statiskt från skolan, (Elsa-statisk).
Vårdförloppet för barnombud inom hälso- och sjukvården behöver
förtydligas.
Övriga frågor
Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat in regionernas
självuppskattning av sitt funktionshindersarbete. Av denna skattning
uppfyllde Värmland 69% och förbättringar kan bland annat ske genom att
öka kunskap inom organisationen, skapa en handlingsplan/strategi samt
utveckla formen för samverkan med organisationer som företräder för
personer med funktionsnedsättning.
Dagordning och annat material för utvecklingsgruppen kommer att samlas
under vår grupp i Teams.
Vårens möten
2021-02-22 kl. 13:15-15:15
2021-05-03 kl. 13:15-15:15
Plats: Digitalt via Teams
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

