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Utvecklingsgruppen inom funktionsrättsområdet
Gäller för: Hälso- och sjukvård

Syfte
Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård på jämlika villkor
utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TL) samt vid behov rådgivning och annat
personligt stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Gruppen ska verka för utveckling och god kvalitet av hälso- och sjukvård, tandvård samt rådgivning
och annat personligt stöd enligt LSS inom funktionsrättsområdet i regionen. Gruppen ska även sprida
kunskap om funktionsrättsområdet.
I gruppen ingår representanter från berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården och
tandvården. Gruppen leds av funktionsrättsstrateg och LSS-handläggare.

Bakgrund
Funktionsrätt handlar om rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med
funktionsnedsättningar. Funktionsrätt handlar också om individens rättigheter i olika
samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om
mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle. Funktionsrätt innebär att alla människor
har rätt till full delaktighet i sina liv, oavsett funktionsnedsättning.
Region Värmlands åtagande utifrån handikappreformen är habilitering, rehabilitering, hjälpmedel,
tolktjänst och insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Landstingsfullmäktige
beslutade i juni 1994 (1616-92) om ansvarsfördelning utifrån handikappreformen. Enligt
landstingsstyrelsens beslut från maj 1994 (1616-92) om rådgivning och annat personligt stöd enligt
LSS, ska personer med funktionsnedsättning först och främst få sina behov tillgodosedda enligt hälsooch sjukvårdslagen. För att säkerställa att personer som omfattas av LSS ska få sina behov
tillgodosedda finns möjligheten att ansöka och få beslut om insats enligt LSS.
En väl etablerad samverkan med länets funktionsrättsorganisationer har funnits sedan 1999 och från
augusti 2012 (LK/121 051) finns ett samverkansavtal vilket reviderades januari 2019 (RS/191240).
Samverkansavtalet reglerar Region Värmlands skyldighet att samverka med Funktionsrätt Värmland,
enligt HSL, LSS och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Region Värmland ingår i samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Inom
samverkansnämnden finns specialitetsrådet för funktionshinderområdet. Specialistrådet ansvarar
övergripande för det regionala samarbetet och utvecklingsarbete inom området.
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Ansvarsområde för utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen har övergripande strategiskt samordningsansvar för funktionsrättsområdet och
ska verka för att viktiga kvalitets- och förbättringsaspekter uppmärksammas. Gruppen ska också
bidra till ökade kunskaper om funktionsrättsområdet inom hela hälso- och sjukvården och
tandvården.
Utvecklingsgruppen ska:

Bevaka rätten till vård, behandling och stöd, samt verka för att personer med
funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda inom hälso- och sjukvården och tandvården
med utgångspunkt i både HSL, TL och LSS.
Uppmärksamma och påtala brister i stödet till personer med funktionsnedsättning och arbeta för
att åtgärda bristerna genom att samordna och samverka med verksamheter inom hälso- och
sjukvården och tandvården.
Bistå verksamhet som får ansvar för att verkställa beslut om rådgivning och annat personligt stöd
enligt LSS.
Samverka med berörda verksamheter för utveckling av evidens, dokumentation, metoder och
arbetssätt riktat till personer med funktionsnedsättning.
Bevaka forskning och utvecklingsfrågor samt vara kanal till relevanta forskningsinstitutioner.
Utvecklingsgruppen ska också visa på:

Behov av kompetensutveckling inom funktionsrättsområdet samt föreslå och ansvara för att ta
fram generella eller riktade utbildnings- och informationsinsatser.
Behov av verksamhetsutveckling inom funktionsrättsområdet, föreslå åtgärder och erbjuda stöd
för att genomföra konkreta aktiviteter.
Verksamhetsområden som behöver utvecklas, föreslå åtgärder och se till att utvecklingsbehovet
hanteras av rätt instans i organisationen.

Resurser
I utvecklingsgruppen ska finnas representanter från följande områden och funktioner:
Område öppenvård, en från respektive verksamhet: habiliteringen, psykiatrin och allmänmedicin.
Område slutenvård, en från respektive verksamhet: neurologi- och rehabiliteringskliniken, barnoch ungdomsmedicin och medicin.
Område tandvård, en representant från tandvård för särskilda grupper.
Strateg för samverkan med vårdgrannar.
Ombudsman Funktionsrätt Värmland
LSS-handläggare (sekreterare)
Funktionsrättsstrateg (ordförande)
Områdeschefer utser representanter inom områdena slutenvård och öppenvård.
Representanter i utvecklingsgruppen ska ha kunskap och kompetens om frågor som rör personer
med funktionsnedsättning. De ska ha mandat att sprida och förankra utvecklingsgruppens uppdrag i
ledningen inom sina respektive områden.

Arbetssätt utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen sammanträder vid fyra till sex tillfällen per år. Utvecklingsgruppen beslutar vilka
frågor som är relevanta att lyfta för att uppnå syftet med arbetet och adjungerar nödvändig
kompetens för enskilda frågor.
För sammanträdena förs minnesanteckningar vilka finns på intranätet insikt och Region Värmlands
vårdgivarwebb.
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Instyrning av frågor till utvecklingsgruppen sker via representanterna i gruppen. Agenda för mötena
sammanställs av ordförande och sekreterare.
Ordförande och sekreterare tar fram årlig rapport.

Rapportera
Utvecklingsgruppens arbete rapporteras genom:
Årlig rapport till regionledningen och regionstyrelsen.
Funktionsrättsstrateg till Rådet för funktionsrätt.
Representanter i utvecklingsgruppen till respektive områdesledning.
Representanten för tandvård för särskilda grupper till Folktandvården, hälsoodontologiska
enheten.

Verkställande
Region Värmlands LSS-handläggare och funktionsrättsstrateg ska på uppdrag av utvecklingsgruppen
ta fram underlag inför dialog och beslut, förmedla kontakter, samverka med berörda och organisera
arbetet.

Lagstiftning
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Patientlagen (2014:821)
Förvaltningslagen (1986:223)
Tandvårdslagen (1985:125)

Styrande dokument
Handikapp, Välfärd, Rättvisa. SOU 1991:46. Betänkande av 1998 års handikapputredning.
Stöd och service till vissa funktionshindrade. Regeringens proposition 1992/93:159.
Handikappreformen. Slutrapport uppföljning av socialstyrelsen 1997:4.
LSS – Särskilt personligt stöd. Betänkande från LSS- och hjälpmedels-utredningen. SOU 2004:103.
Regionplanen 2019–2021.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Proposition 2011/12:7 Tandvård för personer för personer med vissa sjukdomar eller
funktionsnedsättningar.

Dokumentet är utarbetat av: Sandra Nätt, Annica Harrison och utvecklingsgruppen område
funktionsrätt
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