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Plats

CSK, lokal Linnea

Närvarande

Annica Harrison – LSS-handläggare
Sandra Nätt – funktionsrättsstrateg
Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare inom öppen psykiatrin
Anita Nyquist – verksamhetschef vuxenhabiliteringen
Barbro Boomsma – ombudsman Funktionsrätt Värmland
Kristina Lötvall Lindgren – överläkare neurologi och rehabilitering
Agne Nihlson – övertandläkare tandvård för särskilda grupper
Anna Filipsson – handläggare tandvård för särskilda grupper

Frånvarande

Ann-Sofi Andersson – sjuksköterska lungmedicin - medicin
Annika Ode – verksamhetschef öppenvård för område västra - allmänmedicin
Ewa Stjernström – ledningsstrateg
Staffan Skogars – Tf. verksamhetschef barn och ungdomsmedicin

Särskilt inbjudna

Pia Augustsson – utvecklingsledare, Folkhälso- och samhällsmedicinska
enheten
Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Ämnen
Gapminder
Annica och Sandra visar statistikprogrammet gapminder och en intervju
med Hans Rosling vilken beskriver hur man kan se på världen och förhålla
sig till vad media berättar.
Överenskommelsen Värmland – IOP (idéburet offentligt partnerskap)
Pia informerar om överenskommelsen som är en samverkan inom det
sociala området mellan Region Värmland och den idéburna sektorn i
Värmland. Det är en plattform som bygger på en gemensam värdegrund,
principer för samarbete och gemensamma åtaganden. Målsättningen är att
möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland. Det finns ett råd
som består av representanter för de idéburna organisationerna samt politiker
och tjänstemän från Region Värmland med en representativ
partssammansättning. Totalt har ca 50 organisationer skrivit under
överenskommelsen, exempelvis röda korset, fritidsbanken, brottsofferjouren
och EBL-skolan (ett bättre liv). EBL har dessutom ingått IOP.
Handlingsplan för överenskommelsen bifogas protokollet.
Samordnat medicinskt omhändertagande (Sörmlandsmodellen)
Anita och Annika skriver ett underlag till områdeschef som tar upp det i
HCL, hälso- och sjukvårdsledningen.
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Samverkansrutin, medföljande personal från kommunen till sjukvården
Eva har föreslagit en revidering av tidigare rutin. Under förutsättning att
uppdrag ges, skapar Eva en arbetsgrupp där bland annat medicinskt
ansvariga sjuksköterskor från värmländska kommuner kommer att ingå.
SUF (samverkan, utbildning, föräldraskap)
2019-01-09 hölls en öppen föreläsning som främst vände sig till personer
med kognitiva funktionsnedsättningar, anhöriga och andra närstående på
Centralsjukhuset i Karlstad. P4 Värmland intervjuade föreläsare samt
ombudsman för Funktionsrätt Värmland. Föreläsning fick positiv kritik i
utvärderingen. Samma dag anordnades en halvdagsutbildning för personal i
flödesbeskrivningar. Område öppenvårds strategiska grupp för barn- och
ungafrågor fortsätter arbetet och rapporterar till specialitetsrådet för
funktionshinderfrågor som äger uppdraget.
Övergång från barn- till vuxenvård
Det pågår arbeten för en tydligare och mer flexibel övergång och rutiner
inom flera verksamheter revideras kontinuerligt.
LSS-utredningen
Annica informerade om delar av LSS-betänkandet som lades fram i januari.
Regionens insats, rådgivning och annat personligt stöd, föreslås ändra namn
till särskilt expertstöd samt att innehållet ska förtydligas.
Det föreslås tre nya kommunala insatser. Personlig assistans för barn ersätts
med personligt stöd till barn under 16 år vilket är ett bredare stöd för barnet
och familjen. Delar av insatsen kan vara hälso- och sjukvårdsinsatser med
anknytning till specialistvård varav möjligheten att avtala om ansvaret för
hälso- och sjukvården bör övervägas. Personlig assistans för personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer som har behov av stöd som
kräver ingående kunskaper, exempelvis utåtagerande beteende, ersätts med
förebyggande pedagogiskt stöd. Den tredje nya insatsen är personlig service
och boendestöd. Personlig assistans föreslås bli helt statlig och vara för
personer fyllda 16 år med varaktig funktionsnedsättning och behov av
praktisk hjälp med personlig hygien, måltider, klädsel eller att kommunicera
med andra. Det föreslås en översyn av hälso- och sjukvårdsansvar i
samband med korttidsvistelse.
Utredningen föreslås träda i kraft 2022-01-01. Hela utredningen, SOU
2018:88, finns på regeringen.se
Funktionshinderpolitik Sveriges kommuner och landstings (SKL)
positionspapper
Sandra informerar om SKL:s positionspapper som tydliggör
ställningstaganden för ett samlat nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
alla människors delaktighet och lika möjligheter. Positionspapperet
innehåller en sammanfattning med 72 punkter som SKL anser är särskilt
viktigt att uppmärksamma för personer med funktionsnedsättning.
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Sandra och Annica har påbörjat ett samarbete med Länsstyrelsen med
anledning av deras regeringsuppdrag tillsammans med Myndigheten för
delaktighet, MFD och Sveriges kommuner och landsting som ska ge stöd till
kommuner och landsting att genomföra sina funktionshinderspolitiska
strategier och planer. MFD står för expertkunskapen och ska vara ett stöd
för länsstyrelsen att nå ut till kommun och landsting. Uppdraget är mellan
2018–2020. Länsstyrelsen har påbörjat uppdraget i Värmland genom en
enkät som gått ut till Region Värmland samt Värmlands alla kommuner.
En utmaning är att funktionshinderområdet finns inom alla SKL:s
programområden samt är tvärsektoriellt.
Sandra lyfter bland annat frågorna, vad ska vi arbeta med i Region
Värmland? Behöver vi en handlingsplan för funktionshinderpolitiken?
Anita informerar om Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering, SBU. Myndigheten har i uppdrag att göra oberoende
utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård inklusive
tandvård, samt granska kunskapsläget för metoder och insatser inom
socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder.
Diskussion utifrån positionspapper i gruppen, bland annat gällande
möjligheten för personer med funktionsnedsättning att arbeta inom
organisationen samt den kommunikativ tillgänglighet till tredje part.
Övriga frågor
Ann-Sofi Andersson kommer att ersättas av Karin Lundberg –
avdelningschef lungmedicin.
Eva, Anita och Staffan har ett inplanerat möte med barnmedicin angående
egenvårdsansvar i samband med korttidsvistelse enligt LSS.
Nästa möte
2019-05-27 kl. 8:30-10:30
Lokal: CSK Op Klockareådran
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

