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Expertgrupp för sexuell, reproduktiv hälsa och
rättigheter - SRHR
Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp
Uppdragstagare
Eftersom gruppen ska kunna täcka in hela SRHR-området krävs
representation av de verksamheter som är berörda enligt nedan:
- Kvinnosjukvården - läkare och kurator
- Mödrahälsovård - läkare och verksamhetsutvecklare
- Smittskydd Värmland - läkare och sjuksköterska
- Infektion - läkare och kurator
- Ungdomsmottagningar – verksamhetsutvecklare
- Ungdomsmottagningen Druvan Karlstad – barnmorska
- STI-mottagningen- läkare och barnmorska/kurator
- Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten – hiv/STI samordnare
Totalt 13 personer
Utöver dessa verksamheter och funktioner tas adjungerande verksamheter in
vid behov som exempelvis mikrobiolog, psykiatri/beroendecentrum,
enheten för sexuell hälsa osv.
Bakgrund och frågeställning
SRHR – sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter har betydelse för människors
egenvärde, nära relationer och välbefinnande, och utgör ett av Sveriges elva
målområden för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten konstaterar att det inom
SRHR, liksom inom andra målområden, är viktigt att skapa strukturer som ger
möjlighet till en god hälsa på lika villkor.
Landstingets expertgrupp inom SRHR har idag uppdrag att hålla samman
frågor kring hiv, STI och oönskade graviditeter för Värmland. På sikt kommer
gruppens uppdrag att inkludera övriga aspekter inom SRHR-området.

Uppdrag
Gruppens uppdrag är att:
- Identifiera problem, behov och insatser
- Föra vidare underlag och förslag till relevant instans*
- Följa upp eventuella problem, behov och insatser som identifierats
- Hantera nationella styrdokument exempelvis SBU rapporter inom
området
- Vara remissinstans för SRHR-området
- Svara för ansökan av nationella medel och prioritering efter beslut från
Folkhälsomyndigheten
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Förankra beslut i gemensamma ledningsgruppen
Ansvara för Värmlands handlingsplan inom SRHR

*Relevanta instanser kan vara gemensam ledningsgrupp, länsnätverk, enskild
verksamhet
Avgränsningar i uppdraget:

Uppdraget innebär inte att i allmänhet utföra insatser men delar av gruppen kan
delta i vissa uppdrag.
Gruppen är kunskapsresurs för helheten. Den enskilda professionen svarar för
specifik sakkunskap.
Gruppen tar inte beslut och styr över medel och aktiviteter på verksamhetsnivå.

Arbetsordning
-

Gruppens deltagare förutsätts delta vid möten och utse ersättare vid
förhinder.
Gruppen är beslutför när alla verksamheter är representerade.
Konsensusbeslut eftersträvas.
Beslutsärenden förarbetas och eventuell frånvaro av verksamhet vid
möten kan hanteras genom att synpunkter lämnas i förväg.
Ordförande: hiv- och STI-samordnare tillsammans med biträdande
smittskyddsläkare
Mötesfrekvens: 3 gånger/halvår.
Protokoll förs i form av beslutsprotokoll och minnesanteckningar.

Tidplan
Uppföljning och återrapportering sker årligen till hälso- och sjukvårdschefens
ledningsgrupp.

