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Plats  Digitalt via Teams 

Närvarande Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg   

Annica Harrison – LSS-handläggare  

Marianne Fleron - verksamhetschef hjälpmedel och vuxenhabilitering  

Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper  

Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare, öppenvårdpsykiatri 

Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  
Jenny Andernord – sjuksköterska inom barnmedicin 
Caisa Hedlund – utvecklingsledare, område samverkan  
Josefin Hellberg – utvecklingsledare, område samverkan  
Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård  

Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin 
Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland  

 
Frånvarande 

Särskilt inbjudna 

Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  
 
Linnea Grankvist – utvecklingsledare, område samverkan 
Kristin Törnqvist – ledningsstrateg, områden samverkan 
Susanne Karlsson – verksamhetschef, område vårdkvalité 

 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.  
 
Ämnen 

God och Nära vård 
Linnea och Kristin informerar om god och nära vård och det förs en 
diskussion om samarbete utifrån ett funktionshinderperspektiv. Målbilden 
"Framtidens Värmland -Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 
hälsa & omsorg" är godkänd i ordföranderådet och ska till alla huvudmän 
och kommuner i kommuner och regionen för beslut. Josefin nämner 
patientkontrakt men ska återkomma med en utförligare beskrivning. För 
habiliterings målgrupp innebär tillgänglighet, (en del i god och nära vård) 
att kunna kommunicera vilket kräver lite mer. Ökad digitalisering innebär 
svårigheter för personer med funktionsnedsättning eller personer som inte 
använder digitala system och det är viktigt att det finns andra 
kontaktalternativ. Funktionsrätt Värmland inväntar möjlighet att lämna 
åsikter gällande god och nära vård och nämner några, bland annat vikten 
av utbildning i personcentrerad vårds värdegrund innan begreppet börjar 
användas. Regeringen och Socialstyrelsen använder begreppet god och 
nära vård, medan SKR använder nära vård. 
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Område vårdkvalité 
Susanne informerar om området som är mycket brett. Målsättningen är att 
område vårdkvalité och utvecklingsgruppen ska se över tänkbara 
samarbetsområden. Det uppkommer synpunkter om behov av 
förtydligande gällande organisering av kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården samt hur de olika 
verksamheter som arbetar med dessa uppdrag samordnas. 
 
SMO (samlat medicinskt omhändertagande) 
Beslut om tilläggsuppdrag för en specifik målgrupp fattades 2020-01-29. 
Hösten 2021 lämnades en ytterligare SBAR till hälso- och 
sjukvårdsledningen med en sammanfattning där felskrivning i beslutet, 
närheten till god och nära vård samt behov av ytterligare utredning 
nämndes. Ledningsstrateg inom hälso- och sjukvården har fått i uppdrag 
att till Hälso- och sjukvårdsledningen kortfattat beskriva vilka konsekvenser 
förslaget får för Värmland.    
 
Funktionsrättsarbete inom regionen 
Funktionshinderpolitisk strategi 
Sandra beskriver strategin som är långsiktig och gäller mellan september 
2021 och till 2031. Strategin fokuserar på uppföljning av det 
funktionshinderspolitiska målet samt de fyra arbetssätten, universell 
utformning, brister i tillgänglighet, individuellt stöd samt att förebygga och 
motverka diskriminering. Strategin tydliggör också att alla samhällsaktörer 
har ett ansvar i arbetet. Vidare är insamling av statistik och 
återrapportering viktiga delar. Läs mer i strategin som finns i Teams.   
 
Handlingsplan 
Regionledningen var positiv till ”skalet” till handlingsplanen. Nästa steg är 
workshops tillsammans med verksamhetsföreträdare vilka sker under 
våren.  
 
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 
Region Värmland har antagit ett IOP tillsammans med Funktionsrätt 
Värmland. Genom överenskommelsen om IOP med Funktionsrätt 
Värmland stärks Region Värmlands arbete med funktionsrätt som en del av 
arbetet med mänskliga rättigheter. Genom samverkan skapas 
förutsättningar för funktionsnedsattas rätt till delaktighet och till att 
komma till tals i beslut som rör dem. Ett samhälle som inkluderar och ger 
röst åt alla människor skapar tillit, trygghet och mångfald. Funktionsrätt 
Värmland besitter stor kunskap och erfarenheter om rättigheter, behov 
och förutsättningar för gruppen personer med funktionsnedsättning. Detta 
är avgörande för att Region Värmland ska förbättra villkoren för personer 
med funktionsnedsättning i Värmland.  
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Internationella funktionshinderdagen 1–2 dec 2022 
Gruppen kan ta del föreläsningar och sammanfattning av dagen via en länk 
som mejlats ut och läggs i Teamschatten.   
 
Nytt inom forskning 
Det kommer en ny rapport gällande universellt utformade arbetsplatser, 
(UUA). Återkommer till denna.  
 
Funktionsrätt 
Patrik Hamberg kommer att bjudas in angående lagen om tillgänglighet på 
webben. Kontakt kommer att tas angående kontaktsätt för personer som 
inte använder digitala system.   
 
Barnrätt 
Barnmedicin arbetar med projektet barnanpassad vård, ett arbetssätt som 
bland annat syftar till att förbättra tillgänglighet, exempelvis med skyltar, 
lokaler, bildstöd etcetera. Region Värmland ska granska andra regioner och 
själva bli granskade och målet är att regionen ska bli certifierade.  
 
Det finns vissa rutiner för vuxna som inte kan ta sig till tandvården men 
inte för barn. Frågan har kommit från hälso- och sjukvården och 
tandvården. Utvecklingsgruppen återkommer till hur denna fråga skulle 
kunna lyftas.    
 
En slutenvårdsavdelning för barnpsykiatri har nyligen öppnats. Det 
uppkommer en fråga gällande var barnen vistas nattetid. Anna-Karin och 
Marianne tar med sig frågan till och återkopplar till utvecklingsgruppen.   
 
Funktionsrätt Värmland framför vikten av att involveras i frågor som rör 
utveckling inom barnpsykiatri.  
 
Frågor om barnkonsekvensanalys (BKA). Mallen till BKA ska kopplas ihop 
med regionens hållbarhetsverktyg ”Luppen” och sedan ska dessa anpassas 
till varandra.  
 
Vårens möten 

2022-05-16 kl. 9-11 

Plats: Operationshuset CSK, Dingelsundsådran 
Deltagande via Teams meddelas innan mötet.  

Avslutning 

Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.  


