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Inledning
Föregående minnesanteckning godkänns.
Ämnen
Patientavgifter, samarbete med funktionsrätt Värmland
Via lagar och förordningar bestäms avgifter på nationell nivå. De
avgiftsbeslut som fattats av Regionfullmäktige finns i avgiftshandboken.
Planerings- och uppföljningsenheten och funktionsrätt Värmland har tät
samverkan och god dialog gällande patientavgifter.
Riktlinjer beskriver skillnaden mellan kostnadsfria och avgiftsbelagda tfnsamtal med vården. Tfn-samtal med kvalificerade medicinska bedömningar
är förenad med patientavgift. Skillnaden kan dock vara svår att särskilja och
ska tydliggöras, automatiseras och medborgarna ska informeras.
Avgifter för hjälpmedel ska ses över.
Projekt som anhörigkoordinator
Linda Gödebu har arbetat som anhörigkoordinator på 50 % under 6
månader inom Karlstad kommun. Detta som en del i det 3-åriga projektet
”In For Care” och genom en samverkan mellan Region Värmland och
Karlstad kommun. Koordinatorarbetet har vänt sig till vuxna personer och
inneburit stöd till närstående. Stödet har varit att ta fram information,
skapa kontakter, samordna, delta i möten etcetera. Uppföljning visar att
stödet varit värdefullt för de som tagit del av det. I Karlstad kommun finns
en personlig koordinator som vänder sig familjer med barn och ungdomar
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med funktionsnedsättning. Arbetsrollen börjades i projektform och finns
numera inom den ordinarie verksamheten. Till skillnad mot
anhörigkoordinator arbetar anhörigkonsulter med stödsamtal och
anhöriggrupper.
Projektet avslutas november 2019 och det finns inga planer på fortsatt
verksamhet, däremot finns det idéer och förslag. Utvecklingsgruppen
rekommenderar kontakt med Värmlands nätverk för socialchefer.
Samordnat medicinskt omhändertagande (Sörmlandsmodellen)
Marianne har efterfrågat att förslaget tas upp i HCL
Funktionshinderpolitiskt arbete, handlingsplan
Sandra har efterfrågat en gemensam handlingsplan gällande
funktionshinderpolitik för hela regionen. En workshop planeras i mars/april
månad. Vid gemensam handlingsplan skulle förmiddagen innehålla
funktionshinderpolitiskt arbete för hela regionen och eftermiddagen delas
upp mellan respektive nämnd. Alternativt kommer handlingsplanen
koncentreras till hälso- och sjukvården.
I en bilaga till samverkansavtalet finns avtal med överenskommelse om
informations- och utbildningsinsatser av medarbetare inom regionen.
Avtalet reglerar bland annat uppdraget för anställda inom Region Värmland
i förhållande till funktionsrätt Värmland och dess medlemsorganisationer.
Avtalet ska implementeras eftersom det inte är känd inom alla
verksamheter.
Diskussion om hur Råden ska fungera efter att vi har blivit Region.
Diskussion huruvida det finns behov att förtydliga samverkansavtalet.
Barnrätt
Riktlinjen om barn som anhöriga revideras för att inkludera syskon.
Ett förslag om en regional handlingsplan för barn som anhöriga har lämnats
till Hälso- och sjukvårdsledningen.
En barnkonsekvensanalys har gjorts för att barn kan behöva vistas på en
vuxenavdelning under natten. En tillfällig lösning som ännu inte behövt
nyttjas.
Övriga frågor
”Laget runt” blir en stående punkt på dagordningen för att dela med oss av
funktionsrättsfrågor från våra respektive verksamheter.
Nästa möte
2020-02-17 kl. 13:30-15:30
2020-04-20 kl. 13:30-15:30
Lokal: CSK Op. Klockareådran
Avslutning
Minnesanteckningar nås på insikt och vårdgivarwebben.

