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Maja Gilbert-Westholm (V) Länk 
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Inledning och protokolljustering 

§ 1 Inledning 
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Ordförande Lisbet Mörk Amnelius, på digital uppkoppling hälsar alla välkomna 
till dagens sammanträde i Funktionshinderrådet. Därefter följer 
presentationsrunda bland deltagande ledamöter. 

§ 2 Protokolljustering 

Kjell Persson, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 3 Dagordning 

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

Funktionshinderrådets beslut 
Att dagordning godkänns. 

§ 4 Anmälningsärenden - Föregående protokoll i FRID. 

Inga frågor eller övriga synpunkter framkommer på FRID protokoll. 

Funktionshinderrådets beslut 

Att föregående protokoll och mötesanteckning, läggs till handlingarna. 
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§ 5 Information - Regionen 

Regional kultur- och bildningsplan 2023-2026 
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Erik Arrhen och Krisztina Bojtar, från kultur- och bildningsförvaltningen, in
formerar FRID om processen att ta fram en regional kultur-och bildningsplan för 
åren 2023-2026. Man uppmanar FRID till delaktighet att ta fram planen genom 
att delta i en digital dialog, där man har möjlighet att påverka prioritering av 
områden i planen. Vill man istället skicka inspel till planen via mail, så kan man 
skicka till följande adress; 

krisztina.bojtar@regiondalarna.se 

Se vidare bifogad presentation! 

Information från Hälso - och sjukvårdsnämnden 

Sofia Jarl, informerade från Hälso - och sjukvårdsnämnden; 

* Projekt mot livmoderhalscancer. Flickor och pojkar vaccineras. 
Möjlighet till hemtest för de kvinnor som inte kommer till cellprovtagning. 

* Organiserad screening mot Prostatacancer. Dalarna är med i ett nationellt 
pilotprojekt, som erbjuder detta i åldersgrupper. Uppstart i höst med utskick till 
500 personer per region. 

* Högspecialiserad vård fördelat på färre sjukhus i landet för att hålla hög 
kompetens inom respektive område. 

* Säker och trygg förlossningsvård. Kontinuitet i vårdkedjan för att minska 
rädsla hos förlossningsrädda. 

* Förändrad egenavgift för C-papp, går till fullmäktige för beslut nu, med 
retroaktivitet från den 1 januari 2022. 
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Katarina Kajblad Nordin informerar om vad som hänt och händer nu med 
översynen av hjälpmedelsavgifter. Remissgången som var mellan den 5 
oktober och den 15 december 2021 är nu klar. Den 10 mars tas slutgiltigt 
beslut till förslag i Hjälpmedelsnämnden. Beslut ska sedan tas i Region
fullmäktige samt i samtliga länets kommunfullmäktige under 2022. 
Nya patientavgifter kan börja gälla tidigast från 1 januari 2023. 
10 kommuner av 15 har svarat på remissen. De nordligaste kommunerna 
samt Säter har inte svarat. Samtliga aktörer önskar ett gemensamt hög
kostnadsskydd. Arbete för att lösa detta rent praktiskt och juridiskt fortsätter. 
Ett gemensamt högkostnadsskydd kräver ett politiskt beslut. Se vidare bifogad 
presentation. 

Vaccinationsläget mot Covid-pandemin 

Roger Larsson, Chefläkare vid Region Dalarna informerar om Covid- och 
vaccinationsläget i Dalarna. Man ser ett minskat antal fall i länet. Vilket ska be
aktas utifrån att man nu också minskat provtagningen. Vi har höga siffror i sam
hället fortfarande, men vi är ändå på en platå. Vi har fortfarande hög smittsprid
ning. Hade varit bra med ett par veckors restriktioner till. 
90% av Dalarnas befolkning är vaccinerad mot Covid. Vecka 11 är det nationell 
vaccinationsvecka. 
Superimmunitet anses föreligga-efter genomgången Covidinfektion och 3 doser 
vaccin. Se vidare bif. presentation. 

§ 6 Fokusgrupper, lägesinformation 

FRID Byggrupp 
Finns en mötesplan för 2022. Byggruppen görs delaktig i 
Regionfastigheters projektplanering. Genomgång av samtliga plan-
erade projekt i länet. Vi föreslår där vad som FRID bör titta närmare på. För 
närvarande har FRID Byggrupp varit delaktig i ombyggnad av huvudentren vid 
Avesta lasarett. Gruppen är delaktig i den stora byggnationen vid Mora lasarett 
med b.la. huvudentre, ny vårdcentral , Habilitering med mera. Gruppen har 
också varit delaktig i upprustning av yttre miljö vid Ludvika lasarett, med 
gångstråk, nedsänkta trottoarkanter osv. Återstår inre miljö i huvudentren. 
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Nästa möte den 15 februari. 

FRID Digitalgrupp 
Har ej startat ännu av organisatoriska skäl. 

§ 7 Lokaler Funktionsrätt Dalarna 
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Byggnation av nya lokaler pågår i Forumhuset i Kvarnsveden. En mindre 
projektgrupp är delaktig i utformning. FRID Byggrupp har deltagit med förslag 
till färgsättning, kontraster etc. Tidplan för inflyttning under vecka 16. 
Lokalerna får en bra placering med bra infrastruktur, dvs närhet till restauranger, 
Livsmedelsaffär, konditori, närhet till kollektivtrafik, bra parkeringsplatser etc. 
Efter iordningställande och inflyttning blir det förstås invigning. 

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR 

Maja Gilbert- Westholm undrar om det inte finns s.k. trappklättrare längre att 
tillgå i Dalarna för personer som ska ut och resa? 
Mats R tar med frågan. 

Anita Skagerud, HRF, tar upp frågan om att laddningsbara hörapparater vilket 
anses skulle vara bra om det finns som möjlighet till förskrivning i hjälpmedels
sortimentet. Vi skickar frågan till Hjälpmedelsnämnden via Lisbet M A som är 
ordförande i Hjälpmedelsnämnden. 
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Avslutning och protokolljustering 

§ 9 Nästa möte 
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Nästa datum för möte i Funktionshinderrådet är den 27 april, kl. 13.00 - 15.30. 

§ 10 Avslutning 

Ordförande tackar för dagens möte samt förklarar 
sammanträdet avslutat. 

Protokolljustering 

Vid protokolle/ 

lisbet Mörkf rdförande 

~~-
Justering 




