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Plats Digitalt möte kl. 10-12 

Närvarande   
Region Värmland Eva Julin Dombrowe (L) 

Ulric Andersson (S), till kl. 11.30 
ordförande 
 
 

Funktionsrätt 
Värmland 

Monica Ekström, t.o.m. Övriga frågor 
Siv Skyllberg 
Barbro Boomsma, ombudsman  
Kenneth Henningsson, SRF ersätter  
Toleif Högberg 
Kent Wallin 
Jonny Lindquist 
Tova Sjödin 
Malin Rahm 

ordförande Funktionsrätt Värmland 

   

I tjänsten Peter Bäckstrand, regiondirektör 
Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg 
Elisabeth Ehne, sekreterare 

 
 
sekreterare 

 
 
Inledning 
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och rådet gör en 
presentationsrunda. 

Samverkan enligt avtal 
Funktionsrätt Värmland lyfter frågan om samverkan. Bland annat reagerar 
de på att en riktlinje om invånarmedverkan tagits fram utan samverkan.  

Regiondirektör Peter Bäckstrand svarar att han kommer att informera 
regionledningen om samverkansavtalet. I sakfrågan om riktlinjen om 
invånarmedverkan har regionen försökt omfatta hela regionens verksamhet 
gällande invånarmedverkan. Den är ännu inte beslutad utan är under 
beredning. Eva Julin Dombrowe kommer att följa frågan. 

Funktionsrätt Värmland trycker på att det är samverkan, samskapande, som 
ska gälla för riktlinjen. 

  

Aktuellt läge 
Regiondirektör Peter Bäckstrand inleder med att informera om covid-19. 
Smittspridningen de senaste veckorna har minskat och det innebär att även 
antalet inneliggande patienter nu minskat. Att värmlänningarna följer 
rekommendationerna och att vaccinationerna löper på bra förbättrar läget. 
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Nu pågår planering inför hösten gällande rekommendationer för arbete, 
möten och resor för regionens medarbetare.  

Regionplan och budget för 2022 kommer att beslutas på regionfullmäktige 
den 2 juni. 

Eva Julin Dombrowe informerar om plan för återställning av uppskjuten 
vård. Prioritering av vård och vårdköer sker enligt nationell modell, med 
medicinskt behov först. Samverkan sker i sjukvårdsregion Mellansverige. 
Återrapportering från verksamheten sker på hälso- och sjukvårdsnämndens 
sammanträden. Akutoperationer och cancervård har hela tiden bedrivits fullt 
ut under hela pandemi-tiden.  

Funktionsrätt Värmland har utbildat cirka 40 personer i att hålla digitala 
möten med hjälp av extra medel från regionen och fortsätter 
utbildningsinsatsen. Nyligen genomförd kongress har betonat vikten av den 
lokala nivån.  

SRF informerar om att även de har digitaliseringsinsatser, bland annat för 
att genomföra kongress digitalt. Ett rehabiliteringsprojekt har inletts för 
nysynskadade. En IOP är under framtagande för taltidningen 
Värmlänningen. 

 

Övriga frågor 
Behövs något nytt möte om covid-19 vaccinering? Nej, de frågor som fanns 
är nu lösta.  

Översyn bidrag – kultur- och bildningsnämnden har antagit de villkor som 
kommer att gälla för bidrag. Information och ansökningsblanketter kommer 
att finnas på webben. Möjligheterna att skicka in digitaliserade handlingar 
utreds som ett alternativ. 

Om värmlänningen 2021, en rapport om livsläget i Värmland kommer att 
skickas ut efter mötet.  

Rapport från arbetsgrupp inom kollektivtrafiken, möten hålls fyra gånger 
per år med representanter från Funktionsrätt, pensionärsorganisationerna 
och SRF. En aktuell fråga är att jumbolans tas över i egen regi. En speciell 
samverkansgrupp finns för Resecentrum Karlstad.  

 

Områdescheferna Mia Mossberg och Petra Lundgren 
Mia Mossberg, områdeschef för område Samverkan och Petra Lundgren, 
områdeschef område Vårdkvalitet informerar. Område Samverkan är nytt 
från den 1 januari och är ett stöd för hälso- och sjukvården i samverkans- 
och samordningsfrågor. I området finns utvecklingsledare dels med 
geografisk spridning, dels med sakfrågeområden. Det största arbetet just nu 
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är Nära vård. Det innebär förändring från fokus på organisation till fokus på 
individ.  

Område Vårdkvalitet omfattar enheterna Centrum för klinisk forskning och 
utbildning, Kliniska kunskapsstödsenheten, Kliniskt träningscentrum, 
Sjukhusbiblioteken, Patientsäkerhetsenheten och Läkemedelscentrum. 

Synpunkten är nytt från maj, det ger möjlighet för patienter och invånare 
att lämna synpunkter på enkelt sätt. Den kommer att integreras i 1177.se. 

Inom kliniska kunskapsstödsenheten finns patient- och 
närståendeutbildning. På grund av pandemin har inga utbildningar 
genomförts, förutom digital samtalsledarutbildning, främst inom psykiatrin. 
Även kunskapsstyrning ingår i enheten. Det innebär ett stort 
förändringsarbete i hela Sverige som ska bidra till en ännu mer 
kunskapsbaserad, effektiv och jämlik vård. 

Enheten Sjukhusbiblioteken har bibliotek i Arvika, Karlstad och Torsby. 
Uppdraget är att tillhandahålla kunskap för att stödja evidensbaserad hälso- 
och sjukvård samt att verka för det demokratiska samhällets utveckling. De 
ansvarar också för ordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder i 
hälso- och sjukvården. Ett par exempel är bärbar ultraljudsutrustning och 
medicinska larver. 

Dialog förs om hur samverkan kan ske på bästa sätt. Det kan variera 
beroende på vad frågan gäller men det viktigaste som Funktionsrätt 
Värmland trycker på är ”tidig start”, att få vara med innan det är färdigtänkt.  

Ett politiskt presidium för samverkan med kommunerna är utsett för arbetet 
med Nära vård: Marianne Utterdahl, Mats Sandström och Eva Julin 
Dombrowe. Först och främst ska de enas om en gemensam plattform.  

 

Övriga frågor 
Nästa möte, som också blir digitalt, är den 16 september. Önskemål om 
punkter anmäls till Sandra Nätt. 

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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