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Karin Lundberg – avdelningschef medicinkliniken, slutenvård, medicin
Jennie Forsgren – verksamhetschef, öppenvård, allmänmedicin
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Anna-Karin Törnqvist – utvecklingsledare öppenpsykiatrin
Agne Nihlson – övertandläkare tandvård för särskilda grupper
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Maud Einarsson – folkhälso- och samhällsmedicinska enheten
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Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Speciellt välkomnande till Marianne Fleron och Jennie Forsgren som är nya
i arbetsgruppen.
Ämnen
Maud Einarsson
Maud arbetade som byggnadsingenjör inom region Värmland innan hon
blev sjuk med funktionsnedsättning som följd. Maud har nyligen fått en ny
anställning inom folkhälso- och samhällsmedicinska enheten och ska bland
annat arbeta med fysisk tillgänglighet och ta tillvara egna erfarenheter.
Maud blir en tillgång för arbetsgruppen och bjuds in vid behov.
Arbetsgruppens riktlinje
Kort genomgång av riktlinjen som är uppdaterad och finns i Vida.
Samordnat medicinskt omhändertagande (Sörmlandsmodellen)
I augusti lämnades en ny SBAR till områdeschef som ska ta upp förslaget i
HCL. Marianne och Annica bevakar frågan.
Funktionshinderpolitiskt arbete.
Länsstyrelsen har utifrån sitt tre-åriga regeringsuppdrag anordnat en
utbildningsdag om funktionshinderpolitik och funktionsrätt tillsammans
med Region Värmland. Dagen hålls i Karlstad den 23 oktober och arbetet
har skett i samarbete Funktionsrätt Värmland. Utbildningsdagen kommer
att följas upp den 26 november och då kommer Myndigheten för
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delaktighet (MFD) att ge information om deras nya metodstöd för
införande av funktionshinderpolitik i kommuner och landsting.
Handlingsplan
2016 beslutade landstingsstyrelsen att en handlingsplan ska upprättas
utifrån avsiktsförklaringen som antogs nationellt 2015 med sikte på 2025.
Personcentrerad vård, tillgänglighet, normmedvetenhet, jämlik hälsa,
samverkan, forskning och utveckling är de 6 strategier som utgör
avsiktsförklaringen för handikappreformens intentioner. En arbetsgrupp
kommer att utses och arbetet kommer att inledas med en workshop.
Barnrätt
Barn och ungdomshabiliteringen har påbörjat en webbaserad utbildning i
barnrätt och en liknande utbildning påbörjas inom barnmedicin. Enligt
habiliteringen inom Uppsala- Örebro sjukvårdsregion är övergång från
barn- till vuxenvård samt samordning är områden med stora
utvecklingsbehov.
Funktionsrätt Värmland är mycket kritiska till att barn inom psykiatri ska
kunna vistas på vuxenpsykiatrisk vårdavdelning under natten. Platsen har
hittills inte behövt nyttjas och är en tillfällig lösning. Region Värmland
arbetar för att finna en långsiktig lösning.
Intyg
2019-01-01 blev bland annat följande intyg avgiftsfria
- intyg om bostadsanpassning,
- intyg om körkortstillstånd på grund av funktionsnedsättning,
- intyg om skolgång på grund av funktionsnedsättning eller allergi,
- intyg om funktionsnedsättning
Information om hälso- och sjukvårdens avgifter finns i avgiftshandboken.
Utifrån samverkansavtalet mellan Funktionsrätt Värmland och region
Värmland finns ett regelbundet samarbete gällande avgifter. Caroline
Westlund bjuds in till arbetsgruppen.
Kollektivtrafiken
Trafiksäkerhet i samband med färdtjänstresor.
Det är inte möjligt att sätta nackstöd på aktiva rullstolar vid en bussresa via
färdtjänst. Individen skulle behöva flyttas över till en fast stol för att resa
säkert. Sandra tar upp frågan vid kollektivtrafikens ledningsgrupp.
Ramp på stadsbuss
Barbro förmedlar att busschauffören inte får lämna sin plats för att fälla ut
en ramp. Den enskilde behöver efterfråga hjälp från medresenärer. Sandra
lyfter även detta vid möte med kollektivtrafikens ledningsgrupp.
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ÖVRIGA FRÅGOR
Vårdanalys
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälsooch sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och
medborgarperspektiv. Eva rekommenderar att följa och ta del av deras
rapporter som ges ut kontinuerligt. 2019-10-15 publiceras en rapport om
övergång från barn-vuxenvård. vardanalys.se
Anhörigkoordinator
Inom region Värmland finns en nyanställd anhörigkoordinator, Linda
Gödebu. Sandra tar kontakt och frågar vad Lindas uppdrag är och hur hon
ska arbeta. Återkoppling sker på nästa möte.
Samverkansavtal
Barbro poängterar vikten av att samarbeta med Funktionsrätt Värmland
innan arbeten påbörjas. Samverkansavtalet bifogas minnesanteckningen.
Rullstolsskola
Maud framför att det behöver erbjudas information om hur en rullstol
hanteras i samband med att en rullstol ges ut. Marianne tar upp frågan i
hjälpmedelsnämnden.
Nästa möte
2019-11-25 kl. 8:30-10:30
Lokal: CSK Op. Klockareådran
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

