1 (4)

Minnesanteckning
Rådet för funktionsrätt
Sekretariatet
Handläggare

Datum

Elisabeth Ehne

Plats
Närvarande
Region Värmland

Funktionsrätt
Värmland

Adjungerad

I tjänsten

Diarienummer

2020-09-24

RS/200127

Digitalt möte kl. 10-12
Eva Dombrowe Larsson (L)
Ola Persson (C)
Ulric Andersson (S)
Mats Sandström (S)
Marianne Utterdahl (SiV)
Monica Ekström
Siv Skyllberg
Jonny Lindquist
Matilde Konglevoll
Barbro Boomsma
Micael Karlsson
Lena Pettersson
Lisbeth Nilsson, SRF
Bengt Wärme, SRF
Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg
Elisabeth Ehne, sekreterare

ordförande

ordförande Funktionsrätt Värmland

sekreterare

Avtackning
Ordförande Eva Julin Dombrowe riktar ett stort tack till Ann-Marie
Johansson som avgått som ordförande för Funktionsrätt Värmland.
Bidrag till funktionsrättsorganisationer
Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt presenterar förslag till fördelning av
Region Värmlands bidrag till funktionsrättsorganisationer. Bidraget fördelas
numera av kultur- och bildningsnämnden och tre olika former av bidrag
finns: för allmän verksamhet (verksamhetsbidrag), för ändamålsbestämd
verksamhet och för ungdomsverksamhet. En generell ökning av
verksamhetsbidragen föreslås. Samverkan har skett med Funktionsrätt
Värmland enligt gällande avtal.
Översyn av bidragshanteringen pågår och en ny riktlinje planeras vara klar i
januari 2021.
Tre IOP (Idéburet offentligt partnerskap) är i process inom
funktionsrättsområdet. Utbildning planeras utifrån Respekt för rättigheter.

Datum

2020-09-24

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

RS/200127

2 (4)

Ny organisation psykiatri, utvecklingsområden och den
nationella kunskapsstyrningen
Organisation psykiatri

Anna-Karin Törnqvist, utvecklingsledare område öppenvård, informerar om
ny organisation inom psykiatri sedan ett år tillbaka. Hon inleder med att
definiera begreppet psykisk ohälsa. Det är ett otydligt begrepp men kan
beskrivas så här:

Psykiatrisk öppenvård omfattar det som tidigare låg under länsgemensam
psykiatri och subspecialiteter. Tre arbetsutskott finns: psykiatri/habilitering,
allmänmedicin och barn- och unga. Utskotten samverkar och bereder för
områdesledningen för att ge en bättre resursanvändning. En
utvecklingsledare deltar i varje utskott. Som stöd finns
verksamhetsutvecklare och chefssekreterare.
Utvecklingsområde psykisk hälsa

Samtalsmottagning på vårdcentral finns till för psykisk ohälsa som inte
kräver specialiserad vård. Uppdraget omfattar lindrig till medelsvår psykisk
ohälsa för patienter från 18 år och uppåt för bedömning och behandling.
Styrande dokument som rutiner och riktlinjer finns som en grund för
samverkan. Grundprincipen är att de patienter som triageras till
samtalsmottagning ska slutföra sin behandling där. Grundprofessionen på
samtalsmottagningarna ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och
psykolog. För barn och unga finns motsvarande verksamhet inom första
linjen.
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning är ett nationellt gemensamt system för att utveckla och
sprida bästa kunskap för en jämlik vård. Det är uppbyggt i nationella
programområden, NPO, som sedan förs ned till den lokala nivån via den
(sjukvårds)regionala nivån. Programområde psykisk hälsa är bland de först
tillsatta och har tagit fram tre vård och insatsprogram (VIP).
Hälso- och sjukvårdsledningen har nyligen kompletterats med en funktion
för samverkan, både internt och externt. Legitimerad hälso- och
sjukvårdskurator är relativt nytt; befintliga kuratorer legitimeras, eventuellt
via kompletteringsutbildning.
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Förstudier samt utvecklingsarbete inom försäkringsmedicin
Caisa Hedlund, utvecklingsledare försäkringsmedicin och ordförande i
Försäkringsmedicinska kommittén. Begreppet försäkringsmedicin definieras
så här:
Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk
undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och
aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser
kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar
individen.
Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt
det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och
försäkringssystem.
Den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden är sjukskrivning. Det finns
fyra delar i det försäkringsmedicinska uppdraget inom Region Värmland:
•
•
•
•

det ska vara en integrerad del av vård och behandling
sjukskrivna patienter ska vid behov erbjudas koordineringsinsatser
utbildning och kompetensutbildning
försäkringsmedicinska utredningar på beställning av Försäkringskassan

Uppdraget görs för patientens skull, inte för Försäkringskassan. Resursen
finns organiserad inom område Vårdkvalitet i Region Värmland. Sedan
finns en rehabiliteringskoordineringsenhet med ett antal
rehabiliteringskoordinatorer som har ett tredelat uppdrag på sjukskrivande
vårdenheter: samverka och samordna internt, ge individuellt anpassat stöd
till patienter och att samverka externt. Arbetet inom regionen är uppdelat i
olika nivåer som arbetar med strategiskt arbete, strukturell samverkan,
taktiskt och operativt arbete samt samverkan på individnivå.
Försäkringskassan tar hänsyn till flera faktorer än enbart läkarintyget för
sina beslut.
Förstudier som pågår inom regionen är:
•
•
•

utredning om förutsättningar för grön rehabilitering för patienter med
stressrelaterad ohälsa eller lätt till medelsvår depression
lätt till medelsvår psykisk ohälsa
långvarig smärta

De två senare förstudierna ska samverka med varandra och med
Funktionsrätt Värmland och Finsamförbunden. Studierna ska beskriva
nuläge respektive önskat läger gällande vård, behandling och rehabilitering
för patienter, identifiera gapet mellan dem och föreslå en modell så att
kraven på god vård uppfylls. Gruppen med stressrelaterad psykisk ohälsa
står för den största delen sjukskrivningar.
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Synpunkt från Funktionsrätt Värmland att presentationerna behöver skickas
ut i förväg för att deltagarna ska hinna förbereda sig.
Rapport från arbetsgrupper
Samverkansgrupp för hälso- och sjukvård behöver diskuteras med hälsooch sjukvårdsdirektör Lena Gjevert. En grupp för kollektivtrafiken finns
etablerad. På gång är även samverkansgrupp för kultur, folkhögskolor och
fastigheter. En samverkansgrupp för avgifter finns etablerad sedan länge.
Övriga frågor
En diskussion om rådets funktion behövs, skapa mer utrymme för dialog på
kommande möten? Respekt för rättigheter är fokus för
funktionsrättorganisationerna under 2021.
Nästa möte
Folkhälsoplanen presenteras på samma datum som nästa möte, därför kan
tiden behöva justeras. Datum är den 26 november, preliminär tid kl 9.00.

Vid anteckningarna,

Elisabeth Ehne

