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Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Annica Harrison 2021-09-13 HSN/210728 

 
Plats Digitalt via Teams  

Närvarande Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg   

Annica Harrison – LSS-handläggare  

Marianne Fleron - verksamhetschef hjälpmedel och vuxenhabilitering  

Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland  

Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper  

Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare, öppenvårdpsykiatri 

Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård  

Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin  
 

Frånvarande Jenny Andernord – sjuksköterska barn och ungdomsmedicin  
Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  
Samordning 

 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.    

Ämnen 

Funktionsrättsarbete inom regionen 
Handlingsplan funktionsrätt för region Värmland 
Fortsatt arbete för en gemensam handlingsplan och ett ”skal” ska 
presenteras för regionledningen i november.  
 
Länsstyrelsens regeringsuppdrag 
Länsstyrelsens samordnare, Beatrice Högå, ska bjudas in till ett av 
utvecklingsgruppens möten.  
 
MFD, strategi 
Nationell strategi för funktionshinder förväntas snart bli klar, 
förhoppningsvis under 2021.  
 
SMO 
Marianne ska skriva en sammanfattande nulägesbeskrivning till 
områdeschef för öppenvården. Det finns beslut om införande men först 
behövs en grundligare utredning. Olika ersättningsmodeller är ytterst 
intressanta.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Sandra har informerat om grunderna i funktionsrätt och 
funktionhinderpolitik.  
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Representant område vårdkvalité? 
En representant från området vårdkvalité läggs till i riktlinjen för vår 
utvecklingsgrupp och Sandra efterfrågar en representant. 
 
Utvecklingsgruppens bidrag till nya utvecklingsplan inom hälso- och 
sjukvården samt nära vård? 
Utvecklingsgruppen ska bevaka delaktighet när det blir aktuellt med en 
ny utvecklingsplan. Sandra bjuder in företrädare för nära vård till 
utvecklingsgruppen.  
 
SKR ”Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning” 
Forskning påvisar att sjukvården är ojämlik för personer med 
funktionsnedsättning. Diskussion om detta och olika lösningar för en 
jämlik sjukvård. SMO nämns som ett sätt att förbättra vårdens 
ojämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingsgruppen 
ska sprida skriften inom våra respektive områden.  
SKR bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning 
 
Begrepp  
Enskilda avgör hur man benämner sig men Region Värmland följer 
begreppen enligt Funktionsrätt Sverige och Funktionsrätt Värmland. 
Funktionsnedsättning, nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 
Funktionshinder, begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen. 
Funktionsrätt, individens rättigheter i olika samhällssituationer.  
 
Funktionsrätt och barnrätt inom olika verksamheter 
Barbro. Arbetar aktivt med att begreppet universell utformning ska få 
genomslag som metod för utveckling av samhället. Fler börjar bli nyfikna 
på vad det innebär och hur det sättet att arbeta fungerar i praktiken. 
Vidare sprider de den alternativrapport som Funktionsrätt Sverige tagit 
fram tillsammans med många andra organisationer. Med konventionen 
som grund trycker man alltid på att personer med funktionsnedsättning 
har rätt till full delaktighet. Rekommenderar skrifterna: 
Respekt för rättigheter - Respekt för rättigheter (respektforrattigheter.se) 
rattfranborjan.nu. 

Viktigt att nyanställda inom regionen får information om begreppet 
funktionsrätt samt samverkansavtalet som reglerar regionens skyldighet 
att samverka med Funktionsrätt Värmland, enligt HSL, LSS och FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Anna. Tandvården för särskilda grupper har träffat flera avdelningar 
inom psykiatrin för att informera om så kallad F-tandvård som bland 
annat är ett tandvårdsstöd till personer med långvarig psykiska 
funktionsnedsättningar. 

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/battrehalsa.24420.html
file:///C:/Users/anha63/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3VAQVJZD/Respekt%20i%20rättigheter
file:///C:/Users/anha63/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3VAQVJZD/Respekt%20i%20rättigheter
https://rattfranborjan.nu/
https://rattfranborjan.nu/
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I samband med myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlagen och LSS 
bevakar samt vid behov utfärdar, kommunens handläggare underlag till 
det särskilda tandvårdsstödet, N-tandvård. Detta finns reglerat i ett 
samverkansavtal mellan kommunerna och regionen. Samma rutin finns 
inte för personer som beviljats assistansersättning via Försäkringskassan 
som inte heller får information om rättigheten. Enskilda som inte känt till 
rättigheten har därmed inte fått ta del av detta stöd. Tandvården för 
särskilda grupper undersöker hur målgruppen skulle kunna få 
information. En alternativ vore om ett dokument med information om 
tandvårdsrättigheten samt kontaktuppgifter till intygsutfärdare skulle 
kunna bifogas assistansbeslutet.  
 
Förslaget på betänkande inom tandvård innebär bland annat att 
regionens bedömningar av tandvårdsstöd skulle övergå till 
Försäkringskassan. Tandvården för särskilda grupper och många fler har 
lämnat in synpunkter. 
 
Fem kliniker samt sjukhuset bedriver behandling under lustgas. Två 
tandläkare inom sjukhustandvården kommer, till viss del av sin tjänst, 
arbeta med tandvårdsrädda i samverkan med psykoterapeut. Att 
ansvaret delas mellan två personer innebär att det inte blir lika sårbart.  
  
Marianne. Hjälpmedelsnämnden ser närmare på välfärdsteknik. Hälso- 
och sjukvården ansvarar för hjälpmedel, hjälpmedelsnämnden för dess 
riktlinjer. 
 
En artikel i läkartidningen, 2021-09-08, beskriver varför 
vuxenhabiliteringen behövs som specialistkompetens för att hjälpa 
målgruppen att uppnå optimal funktion och få del av övrig sjukvård och 
samhällsstöd. Därför behövs vuxenhabilitering - Läkartidningen 

 
Karin. Inväntar beslut om ett andningsteam för personer som beviljar 
hostmaskin i hemmet. Förhoppning är sedan att kunna påbörja arbetet 
runt årsskiftet. Målsättning är att förbättra stödet i hemmet och minska 
behov av sjukhusvård.  
 
Anna-Karin. Har fått i uppdrag att tydliggöra beskrivningen av barnombud, 
till skillnad från barnrättsombud, till områdesledningen.  
 
Annica. LSS-nätverket har fått utbildning i samtalsmatta via regionen 
som var mycket uppskattad.  
 
Nästa möte 

2021-11-15 kl. 13:15-15:15  

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF4rSOqoDzAhVr-yoKHaBkAWYQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Flakartidningen.se%2Fklinik-och-vetenskap-1%2Fartiklar-1%2Ftemaartikel%2F2021%2F09%2Fdarfor-behovs-vuxenhabilitering%2F&usg=AOvVaw2uT633Nhe-O_YrW9BEVJ9_
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF4rSOqoDzAhVr-yoKHaBkAWYQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Flakartidningen.se%2Fklinik-och-vetenskap-1%2Fartiklar-1%2Ftemaartikel%2F2021%2F09%2Fdarfor-behovs-vuxenhabilitering%2F&usg=AOvVaw2uT633Nhe-O_YrW9BEVJ9_
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Plats: Linnea i psykiatrihuset, CSK. (Det finns även möjligt att delta via 
Teams). 

Avslutning 

Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.  

 

 


