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Vårdvalsenheten   
Handläggare Datum Diarienummer 

Annica Harrison 2022-09-19 HSN/220851 

 
Plats  Fysiskt i Dingelsundsådran och digitalt via Teams 

Närvarande Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg   

Annica Harrison – LSS-handläggare  

Marianne Fleron - verksamhetschef syn, hjälpmedel och habilitering 

Caisa Hedlund – utvecklingsledare, område samverkan  
Josefin Hellberg – utvecklingsledare, område samverkan  
Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård  

Elisabeth Myrén – utvecklingsledare barn och ungdomsmedicin 
 Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering  
 Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare, öppenvårdpsykiatri (kl. 9-10) 

Annelie Lindström – Sandras ersättare 
 Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland  

 
Frånvarande 

 

Särskilt inbjudna 

Jenny Andernord – sjuksköterska inom barnmedicin 
Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin 

Patrik Hamberg – webbstrateg, kommunikation 

Inledning 

Föregående minnesanteckning har godkänts.  
 
Ämnen 

Nya representanter 
Vi tackar och önskar de som lämnar gruppen lycka till i sina nya tjänster. 
Nya representanter välkomnas till gruppen. Sandra Nätt har fått ny tjänst 
som enhetschef för nya perspektiv. Annelie Lindström ersätter vissa av 
Sandras delar under rekryteringsperioden. Fredrik Thyberg ersätter Anna 
Filipsson som arbetar som klinikchef i Skoghall. Elisabeth Myrén är ny 
representant för barnmedicin.  

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) 
Patrik Hamberg informerar om lagen som kom 2019 och genom 
överenskommelser i EU-direktivet kommer ständigt nya krav. Lagen är ett 
skydd för personer med funktionsnedsättning liksom för alla invånare som 
kan ha svårigheter i olika situationer, exempelvis vid en resa, nytt språk, 
teknikfel, stress, stökig miljö, en dålig dag eller kyla. Regionens mallar 
behöver följas för att dokument ska kunna bli upplästa. Det går att testa 
uppläsningen vilket ger ett lärande av dokumentens tillgänglighet. PDF-filer 
eller andra dokument som skannas in som bilder kan inte läsas upp av 
skärmläsare. Andra viktiga delar är att skapa kontrast mellan bakgrund och 
text samt att säkerställa att det finns alternativtext till bilder. Enligt 
språklagen ska målet vara ett lätt och begripligt språk varav 
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korrekturläsning rekommenderas. Mer om lagen om tillgänglighet finns att 
läsa på Tillgänglig digital offentlig service - MFD 

Assistanshund 
Utvecklingsgruppen har fått i uppdrag ta fram en riktlinje för region 
Värmland. Därefter behövs en rutin för varje nämnd. Annica, Fredric och 
Barbro tar fram ett utkast och inhämtar därefter synpunkter från gruppen.  

Handlingsplan - workshop 
Under nästa möte kommer vi att arbeta med målformulering av området 
hälsa i handlingsplanen. Information för genomläsning kommer att skickas 
ut innan mötet.   

Samlat medicinskt omhändertagande (SMO) 
Delar av utvecklingsgruppen lämnade förslag till hälso- och 
sjukvårdsledningen (HCL) om en mer omfattande utredning gällande SMO 
för vissa målgrupper med stora funktionsnedsättningar på vissa 
vårdcentraler. Beslut om införande fattades av HCL 2020. En SBAR med 
förtydligande lämnades till HCL hösten 2021. Ledningsstrateg har efter 
uppdrag från HCL, nyligen skrivit en rapport om vilka konsekvenser 
förslaget får för Värmland. Utvecklingsgruppen följer och bevakar ärendet. 
Mer om SMO kan ni läsa här SMO - samordnat medicinskt omhändertagande för 

vuxna personer med funktionsnedsättning - Samverkanswebben (regionsormland.se) 

 
NKK.se - digitalt utbildningsmaterial 
Annelie undersöker möjligheter att länka till materialet inom region 
Värmland.  

Genomgång av parkerade ämnen 
Ämnet medföljande inom vården återupptas av Annica och Josefin. Övriga 
ämnen är fortsatt parkerade.  

Övriga ämnen 
Tillgång till journal för barn över 13 år 
Det har gjorts en rapport i ämnet och finns ett regeringsuppdrag där svar 
ska lämnas våren 2023.  

Regionens styrning av svarsremisser 
Diskuterar behov av rutiner för vilka som ska ta del av remisser för 
genomläsning. Caisa har deltagit i en workshop i ämnet.  

Riktlinjen, hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsboende enligt LSS 
Josefin har fått i uppdrag att färdigställa riktlinjen som ska korrekturläsas 
av utvecklingsgruppen. Dokumentet framtogs av ledningsstrateg i 
samarbete med representanter från region och kommun utifrån en rapport 
av IVO 2016 ”Nästan som hemma”. 

 

https://www.mfd.se/verktyg/lagar-och-regler-om-tillganglighet/information-och-kommunikation/tillganglig-digital-offentlig-service/
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/medicinska-omraden/rehabilitering-habilitering-och-forsakringsmedicin/funktionsnedsattning/smo/
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/medicinska-omraden/rehabilitering-habilitering-och-forsakringsmedicin/funktionsnedsattning/smo/
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Uppdatering av hjälpredan  
Hjälpredan beskriver ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med vissa 
funktionsnedsättningar.  

Barn och ungdomsmedicin 
Ett mindre arbete har gjorts i samarbete med skolan för att säkra god 
skolgång under hela sjukdomsperioden.   

Det finns en 1-årig utbildning till barnspecialiserad undersköterska inom 
barnsjukvården.  

Genom barnanpassad vård finns ett samarbete mellan barnmedicin i 
Karlstad, Falun och Västerås där regionerna bland annat granskar varandra 
utifrån givna kriterier.  

Astma- och allergikonsulent  
Funktionen finns under barnkliniken och rekrytering pågår. Tjänsten är 
uppdelad på 50% för barn och unga och 25% gentemot vuxna.  

Barnkonsekvensanalys, BKA 
Det uppkom frågor gällande barnkonsekvensanalys och dess användning 
inom Region Värmland. Beslut om den framtagna barnkonsekvensanalysen 
ska fattas politiskt och därefter kommer mer information ges om var den 
finns och hur den fungerar. Den nuvarande barnchecklistan kommer att 
försvinna. Regionens representanter för analysen bjuds in till ett möte 
under våren.  

Andningsstöd i hemmet 
Team för personer som har behov av andningsstöd i hemmet startar 
oktober 2022.  

Ny LSS-lag 2023-01-01 
Den nya lagen innebär stärkt rätt till personlig assistans för personer med 
psykisk funktionsnedsättning samt ökad rättssäkerhet för barn. Fler  
personer förväntas få rätt till personlig assistans.  

Inkontinenshjälpmedel 
Regionen har riktlinjer med målsättning att ge rätt hjälpmedel till 
respektive person. En konsulent finns anställd samt en grupp som ser över 
riktlinjerna gällande inkontinensskydd. Marianne Fleron kan kontaktas vid 
ytterligare frågor i ärenden som inte fått en lösning.  

Nationella riktlinjer 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vad det finns 
för förutsättningar att ta fram nationella riktlinjer för bland annat området 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Myndigheten redovisar även 
vilka för- och nackdelar det finns med att avgränsa området. Uppdraget ska 
slutredovisas februari 2023.  
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Höstens möten 
2022-11-14 kl. 9-11. Hålls en workshop gällande handlingsplanen 

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

Avslutning 

Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.  

 


