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Rådet för funktionsrätt  

Sekretariatet   
Handläggare Datum Diarienummer 

Elisabeth Ehne 2021-09-16 RS/210747 
 

Plats Digitalt möte kl. 10-12 

Närvarande   
Region Värmland Eva Julin Dombrowe (L) 

Ulric Andersson (S) 
Mats Sandström (S) 
 

ordförande 
 
 

Funktionsrätt 
Värmland 

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

ordförande Funktionsrätt Värmland 

   

I tjänsten Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg 
Elisabeth Ehne, sekreterare 

 
sekreterare 

 
 
Inledning 
Ordförande Eva Julin Dombrowe hälsar välkommen och öppnar mötet.  

Regionfastigheter 
Fastighetschef Annette Andersson, projektchef Jim Nilsson och 
lokalplanerare Sophie Gutenbrunner Haag informerar om Centralsjukhuset 
Karlstad och projektet Nya CSK som omfattar hela sjukhuset. Många 
byggnader är gamla och inte anpassade efter dagens krav på vård och 
teknik. Flera kliniker är också utspridda vilket gör att mycket arbetstid går åt 
till transporter. Tretton principer har arbetats fram inför planeringen, bland 
annat med fokus på flöden och samband. Projektet Nya CSK är planerat i tre 
faser, nybyggnad akuthus/mottagningshus och entréhus (som kopplas till 
vårdavdelningar i hus 2) och sedan totalrenovering av gamla sjukhusets 
mittdel. Beslut om byggnationen fattades i juni 2021 och 
upphandlingsprocessen har påbörjats.  

För samverkan finns idag samverkansavtalet och ett beslut från 2010 om att 
följa Västra Götalands-regionens riktlinje om standard för tillgängliga och 
användbara miljöer. Önskvärt är att skapa egna styrdokument för fysisk 
tillgänglighet i regionen i samverkan. Universell utformning är ett centralt 
begrepp som behöver finns med. Tillgänglighet ska finnas med i rutinerna 
och kvalitetssäkras precis som till exempel ventilation. 
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Riktlinjen för ersättning vid invånarmedverkan 
Folkhälso- och kulturdirektör Henrik Svensson inleder med en kort 
presentation av sig själv. Han leder förvaltningsområdet kultur och bildning 
som omfattar kulturavdelning, fem folkhögskolor och avdelningen Hållbar 
utveckling.  

Riktlinje för ersättning vid medverkan i utvecklingsaktiviteter  

Arbetet började redan 2018, sedan dess har det utvecklats något som kan 
beskrivas som en nationell standard på området. Nu framtagen riktlinje är 
anpassad till den mellansvenska sjukvårdsregionens och området 
kunskapsstyrning (se bilaga). 

Funktionsrätt Värmland lyfter frågan om hur det kan säkerställas att alla 
medarbetare i regionen som behöver vara insatta i samverkansavtal är det. 
Funktionsrätt Värmland anser att det bör vara en obligatorisk del i 
introduktionsprogrammet. Det konstateras även att politiker kan behöva ett 
introduktionsprogram.  

 

Verksamhetsutvecklare Lina Larhult, uppdrag 
Lina Larhult arbetar på halvtid med systematisk brukarmedverkan inom 
avdelningen Hållbar utveckling, kopplat till område psykisk hälsa. Hon ska 
bland annat arbeta med att skapa bra förutsättningar för brukarmedverkan, 
både på individ- och företrädarnivå, genom olika forum. Hennes uppdrag är 
kopplat till regional koordinering för psykisk hälsa vilket NSPH-nätverket 
är kopplat till.   

 
Övriga frågor 
IOP är nu tecknat om taltidningen SRF och dialog pågår med Funktionsrätt 
Värmland. 

En samverkansgrupp finns med funktionsrättsrepresentanter och högre 
tjänstepersoner inom kollektivtrafiken som träffas regelbundet. Sandra Nätt 
rapporterar från senaste mötet. Bland annat körs servicetrafik Karlstad-
Örebro-Uppsala i egen regi från den 1 september.  

Demokrativeckan pågår den 20–27 september med flera punkter som rör 
funktionsrätt.  

Innovationsutmärkelse kommer att delas ut, Funktionsrätt Värmland deltar i 
omröstningen. Även ett folkhälsopris kommer att inrättas, där kan man 
nominera pristagare.  
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Folkhälsostrategisk plan, tidigare Folkhälsoplan, kommer att tas upp på 
nästa råd.  

Luppen och funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, som kommer från 
Stockholms län kommer att introduceras på funktionsrättsdagen. 

Utvärdering av samverkansavtalet initieras av Sandra Nätt.  

Fokus inom hälso- och sjukvården ligger på tillgänglighet och på att beta av 
uppskjuten vård. 

God och nära vård målformulering, det bestäms att ha både enskilt möte för 
funktionsrätt och att delta på gemensam workshop. 

Nästa möte  

Mötet den 25 november blir troligen fysiskt men med möjlighet till digitalt 
deltagande. 

• Mobilt närsjukvårdsteam, kommer delta på kommande möte för 
samverkan. 

• Rapport om utvärdering samverkansavtalet 
• Samverkan, vad har hänt och vad planeras 

 
 

 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 
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Ersättning patient/närståenderepresentanter i nationella 
programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper, 
samt sjukvårdsregionala programområden, 
samverkansgrupper och arbetsgrupper 
 

Gäller för: Nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper, 
samt sjukvårdsregionala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper 
 

Bilagor Mall Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare 

Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan, SKS, har beslutat om modell för  
överenskommelse gällande patient och närståendemedverkan inom nationellt system 
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.  
De fastslår att en överenskommelse ska upprättas mellan uppdragsgivare och patient- 
och närståendeföreträdare för att tydliggöra deras uppdrag vid medverkan i 
arbetsgrupper eller liknande i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och 
sjukvård. Styrgruppen har även fastslagit ersättningsmodell. 
Mall för Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare och 
Patientmedverkan ersättningsmodell bifogas. 
Sjukvårdsregionen ansvarar för de nationella grupper man har värdskap för. 

Samverkansnämndens ledningsgrupp har fastslagit att samma modell ska användas 
för patient och närståendemedverkan i sjukvårdsregionala programområden, 
samverkansgrupper och arbetsgrupper.   

1. I de grupperingar där det ingår en processledare ansvarar hen för att teckna 
överenskommelse med patient/närståenderepresentanter enligt mall 

2. Underskrivna överenskommelser diarieförs på samverkansnämndens kansli. 
3. Processledare/Ordförande ansvarar för avstämning att inkommande 

redovisningar stämmer med överenskommelsen 
4. Utbetalning av ersättning sker från Samverkansnämndens kansli på avstämt 

underlag från processledare/ordförande 
 

 

Sökord: samverkansnämnd, sjukvårdsregion, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, 
kunskapsstyrning, nationellt programområde, nationell samverkansgrupp, regionalt 
programområde, regional samverkansgrupp 

Utarbetad av: Anna Eriksson och Eva-Lena Aspetorp 
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