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_edningsstöd och Strategi
§§ 22 - 32

Protokoll från Funktionshinderrådets sammanträde
Dag/tid: 2021-09-09, kl.09.30-12.00.
Plats: Regionkontoret Falun och Teams

Beslutande
Lisbet Mörk Amnelius (DSP), Ordförande
Svante Parsjö Tegner (L) ers. för Sofia Jarl (C)
Kjell Persson (S)
Gunilla Franklin (M)
Liv Lunde Andersson (S)
Britt-Marie Essell (S) ers. för Abbe Ronsten (S)
Christina Jaako, Rörelsegruppen
Susanne Borg, Syngruppen
Mariana Sörbergs, Rörelsegruppen, Teams
Hans Larsson, Medicingruppen
Ann Cathrin Fernå, Medicingruppen
Anita Skagerud , Hörselgruppen
Astrid Seter, Psykiatrigruppen
Ersättare
Monika Utter (MP) Teams
Adjungerade
Fredrik Lindström, Funktionsrätt Dalarna, Teams
Föredragande
Svante Parsjö Tegner (L)
Lisbet Mörk A , (DSP) Ordförande
Cecilia Björklund, Verksamhetschef Habilitering Dalarna
Mats Rosin, Tjänsteman i rådet
Sekreterare
Mats Rosin, Hälso- och sjukvården, Ledningsstöd och Strategi
Övriga tjänstemän
Karin Bennhult, Tolk
Therese Magnusson, Tolk
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Inledning och protokolljustering

§ 22 Inledning
Ordförande Lisbet Mörk- Amnelius hälsar alla välkomna till dagens sammanträde i Funktionshinderrådet. Därefter följer presentationsrunda bland
deltagande ledamöter. Med anledning av det pandemiska läget är enbart
ordinarie ledamöter representerade fysiskt i Futurum. Ersättare bereds
möjlighet att delta digitalt via Teams.

§ 23

Protokolljustering
Kjell Persson, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 24 Dagordning
Ordförande går igenom dagordning och frågar om vi kan arbeta efter den.

Funktionshinderrådets beslut
Att dagordning godkänns.

§ 25 Anmälningsärenden - Föregående protokoll i FRID, 21 -04-29. Mötesanteckningar Brukarråd Hörsel- och Tolk 21 -05-11.
Inga frågor eller övriga synpunkter framkommer.

Funktionshinderrådets beslut
Att föregående protokoll och mötesanteckning, läggs till handlingarna.
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Information - Regionen

§ 26 Förslag till sammanträdesplan 2022
Förslag till sammanträdesplan för FRID 2022 har skickats ut inför dagens
sammanträde.

Funktionshinderrådets beslut
Att fastställa föreslagen sammanträdesplan för 2022.

§ 27 Information - Regionen
Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svante Parsjö Tegner informerar från Hälso- och sjukvårdsnämndens senaste
sammanträde.
* Sommarsituationen var mycket ansträngd för IVA och övrig
Sjukvård med anledning av pandemin. Utgångsläget var att
samtlig personal ska ha 4 veckors semester. Patienter
fick utlokaliseras till andra vårdavdelningar, vilket ställer högre
krav p.ga ökad säkerhetsrisk. Även omfördelning mellan lasaretten gjordes och även till andra regioner.
* Vårdskulden har ökat, med längre operationsköer under pandemin. Akuta operationer har klarats, medan operationer
med lägre prioritet fått skjutas upp. I normalfallet ligger kön
på 2.500 patienter, men under pandemin har det legat runt
5000 patienter på väntelistan för operation.
*Delårsbokslut visar brist på Audionomer, vilket det är brist på
i hela landet. En plan finns att avlasta de Audionomer som
finns genom att föra över en del uppgifter till Hörseltekniker.
Man kommer även att hyra in kompetensen.
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Habiliteringsverksamheten i Dalarna
Cecilia Björklund, Verksamhetschef för Habiliteringen i Dalarna informerade om
Habiliteringsverksamheten. Cecilia börjar med att visa presentationsfilmer från
Habiliteringen som troligen inte gick fram så bra via Teams. Filmerna finns på
hemsidan för 1177.
Samverkan är viktig mellan Regionens Habilitering och skolorna i kommunerna.
Man eftersträvar likformighet för organisationen i hela länet. Inom Habiliteringen
är man inte "inskriven" utan benämns som "aktuell". Verksamheten går ned
något under sommaren, beroende på att skolorna gör sommaruppehåll.
Personalmässigt har man brist på psykologer, sjuksköterskor, dietister och sjukgymnaster. Det är lättare att rekrytera kuratorer. Totalt finns 100 tjänster inom
Habiliteringen i länet. Det finns 3 läkartjänster inom Habiliteringen, vilket är
tillräckligt. Man använder sig av hyrläkare som är bra, men alltför dyra.
Nya ändamålsenliga lokaler håller på att byggas på Mora lasarett. En oro med
detta är att hyresnivån blir 4 gånger så hög jämfört med de lokaler man har idag .
Man är därför beroende av det budgettillskott som utlovats, vilket annars blir
förödande för verksamheten. De stora verksamhetskostnaderna är personal och
hjälpmedel.
Svårigheter uppstår efter 18 år då personen lämnar barnhabiliteringen och
istället hänvisas till vårdcentralens läkare, vilka ofta saknar kunskap kring vad
dessa behöver hjälp med svårigheter etc. Ofta falerar intygsskrivandet mot
Försäkringskassan. Man håller på att titta på stödåtgärder för primärvården för
att förbättra detta. Primärvården i Västerbergslagen (Ludvika/Smedjebacken)
kommer att starta ett projekt med medel från Finsam från årsskiftet där en
samordnande sjuksköterska och en psykolog ska stötta primärvårdens läkare
i bla. intygsskrivande. Projektet heter Samordnat medicinskt omhändertagande
och förkortas SMO. Se presentation.
Lägesrapport översyn av patientavgifter för hjälpmedel
Lisbet Mörk Amnelius, ordförande i Hjälpmedelsnämnden, informerar om att
översynen nu är avslutad. Nu närmast ska förslaget gå till beslut i Hjälpmedelsnämnden för att sedan gå ut på remiss. Remisserna ska hanteras. Länets 15
kommuner ska var och en ta beslut. Förslag till beslut ska sedan till Regionstyrelse och till Regionfullmäktige. Mer information kommer vid nästa FRID, med
presentation av förslag från projektledningen.
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Arbetsordning för brukarsamverkan
Mats R informerar om Arbetsordning för Brukarsamverkan, som fastställts genom ett s.k. Verkställighetsbeslut av Regiondirektören. I Region
Dalarna finns brukarråd b.la. inom Primärvård, Psykiatri och hjälpmedelsförvaltning. Arbetsordningen är ett styrdokument för att skapa
organisatorisk enhetlighet.

§ 28 Fokusgrupper, lägesinformation
FRID Byggrupp
Mats Rosin rapporterar från FRID Byggrupp.
Senaste mötet i Byggruppen var den 1 september. Pågående projekt i
Regionen presenterades.
Byggruppen är delaktig kring byggnationen i Mora av b.la. ny huvudentre, ny
vårdcentral mm.
Ny huvudentre vid Avesta lasarett ska följas upp på plats den 23 september.
Genomgång av Region Dalarnas skyltprogram mellan RFD, kommunikation och
FRID Byggrupp kvarstår och är prioriterat.
Nästa möte i Byggruppen är den 10 november.

FRID Trafikgrupp
Inget Nytt att rapportera eftersom Trafikgruppens planerade möte den 31 augusti
ställdes in.
Nytt möte den 21 september.
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FRID Digitalgrupp
Digitalgruppen har ännu inte haft något möte. Vi inväntar en motpart för
regionens digitalisering . Denna motpart har ännu inte kommit igång pga.
omorganisation av regionens centrala förvaltning.

§ 29 Lokaler Funktionsrätt Dalarna
Region Dalarna har fått en Offertindikation på ny hyra för Funktionsrätt
Dalarnas nya lokaler och som godkänts och skrivits under av Regiondirektören.
Folkets Hus Kvarnsveden, Forum kommer att byggas om till anpassade lokaler,
allt samlat i ett plan . Rivning av befintlig lokal har påbörjats. De nya lokalerna
planeras stå färdiga vid årsskiftet.

§ 30 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

Avslutning och protokolljustering

§ 31 Nästa möte
Nästa datum för möte i Funktionshinderrådet är den 18 november, kl. 09.30 12.00.

§ 32 Avslutning
Ordförande tackar för dagens möte samt förklarar
sammanträdet avslutat.
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