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Minnesanteckning

Vårdvalsenheten
Handläggare
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Annica Harrison
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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

Frånvarande

Jennie Forsgren – verksamhetschef öppenvård, allmänmedicin
Jenny Andernord – sjuksköterska barn och ungdomsmedicin
Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering

Inledning
Föregående minnesanteckning har godkänts.
Ämnen
Synpunkter, klagomål
I maj lanseras möjligheten att registrera synpunkter och klagomål på hälsooch sjukvården via 1177. Därefter sker hanteringen efter nationella
parametrar i avvikelsesystemet AHA. Diskussion om möjligheten att söka
statistik utifrån funktionsnedsättning. Sandra undersöker mer.
Handlingsplan funktionsrätt
Arbetet med en gemensam handlingsplan för regionen fortgår, bland
annat genom samverkan med alla nämnder och funktionsrätt Värmland.
Målsättningen är att den ska vara klar 2022.
Länsstyrelsens regeringsuppdrag om funktionshinderpolitik
Sandra har kontakt med länsstyrelsens samordnare, Beatrice Högås.
Nytt inom forskning
Forte.se är en sida som beskriver många nya forskningsprojekt.
SKR har tagit fram skriften ”Hur skapar vi bättre hälsa för personer med
funktionsnedsättning”. En kortfattad sammanställning med historik,
beskrivning av ojämlikheter baserat på forskning samt förslag på
förändrade arbetssätt. Reflektioner av skriften vid nästa möte.
SKR bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning
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Funktionsrätt inom olika verksamheter
Barbro. Funktionsrätt Värmland försöker svara på alla Regionens
remisser de får om visioner och planer. Tittar särskilt på
funktionsrättsperspektivet och universell utformning.
Ett dokument med ersättningsmodell för invånarmedverkan i
utvecklingsarbete som varit okänt för funktionsrätt Värmland har
uppmärksammats och kommer att tas upp på rådet för funktionsrätt.
Det ställs frågor om psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga, AnnaKarin ska undersöka och återkoppla.
Funktionsrätt arbetar med och beskriver vikten av att sprida värdeord
såsom, funktionsrätt, universell utformning, jämlikhet, full delaktighet
för alla med flera. En del aktiviteter för personer med
funktionsnedsättning, som varit stängda på grund av pandemin, har
öppnats.
Anna. Tandvård för särskilda grupper har informerat en
psykiatriavdelning om tandvårdsstödet ”F-tandvård” och därefter har fler
efterfrågat samma information. Det gäller tandvårdsstöd till personer
med långvarig psykiska funktionsnedsättningar som ska styrkas med
läkarintyg. Intyget ska skickas till tandvård för särskilda grupper för
bedömning och innebär en lägre tandvårdskostnad för den enskilde.
Anna-Karin. Uppstart för Intern klinisk suicidpreventionsgrupp inom region
Värmlands hälso- och sjukvård. Målet är att få hjälp på rätt vårdnivå i en
sömlös vårdprocess. Ett hundratal rutiner har gåtts igenom och med
utgångspunkt i ett tidigare vårdprogram inom psykiatrin har ett utkast till
övergripande riktlinje för regionens hälso- och sjukvård tagits fram. Planen
är att detta ska vara fastställt och klart i september.
Annica. Återkommande frågor om vaccination mot Covid-19 för personer
som omfattas av LSS. LSS-nätverket beskriver hur allt fler ungdomar
saknar sysselsättning och försörjning vilket är temat för kommande träff.
Karin. Återkommande frågor gällande vaccination mot Covid-19 som har
varit oberoende av om den enskilde har en funktionsnedsättning eller
inte. Det skapas ett andningsteam för vuxna som har
ventilatorbehandling i hemmet. Målsättning är att förbättra stödet i
hemmet och minska behov av sjukhusvård.
Marianne. Övergång från barn- till vuxenvård och jämlik hälsoutveckling
är två delar i kunskapsstyrningen och delar i verksamhetsplanen för
nästa år. Arbetar med medborgarinvolvering och för tillfället pågår
intervjuer med samverkande intresseorganisationer.
Sandra. Fortsatt information om funktionsrätt i de olika nämnderna. Det
har hållits ett flertal möte om vaccinationsfrågor med rådet för
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funktionsrätt och pensionärsrådet som Madelen Johanzon och Anders
Nordmark hållit i och Sandra har varit sammankallande.
Utvecklingsgruppens riktlinje
Riktlinjen ska fastställas inom hälso- och sjukvården. Det finns
utvecklingsgrupp för funktionsrätt även inom andra nämnder i regionen.
Diskussion om styrning från hälso- och sjukvården, nya deltagare och
olika arbetssätt.
Nästa möte
2021-09-13 kl. 13:15-15:15
Plats: Digitalt via Teams
Avslutning
Minnesanteckningar nås på Teams, intranätet och vårdgivarwebben.
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