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Ordförande Lisbet Mörk Amnelius, hälsar alla välkomna till dagens 
sammanträde i Funktionshinderrådet. Därefter följer en presentationsrunda 
bland närvarande ledamöter. 

§ 33 Protokolljustering 

Yvonne Törnqvist, utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 34 Dagordning 

Ordförande går igenom dagordning. Kan vi arbeta 
efter föreslagen dagordning? 

Funktionshinderrådets beslut 
Att dagordning godkänns. 

§ 35 Anmälningsärenden - Föregående protokoll i FRID. 

Inga frågor eller övriga synpunkter framkommer på FRID protokoll och övriga 
utsända handlingar. 

Funktionshinderrådets beslut 

Att föregående protokoll och mötesanteckning, läggs till handlingarna. 
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Information om införandet av nya hjälpmedelsavgifter och hög
kostnadsskydd. 

Katarina Kajblad Nordin, DHC, beskriver hur processen med utredning 
av hjälpmedelsavgifter och högkostnadsskydd gått till. Utredningen har 
varit omfattande och är nu färdig. Man utgick från flera alternativ. Tre förslag 
blev slutligen ett. Resultatet är samma avgift , 250 kr. för alla hjälpmedel som 
omfattas av översynen. Till detta kopplas ett högkostnadstak på 1150 kr, som 
är indexreglerat och följer öppenvården . Genom indexreglering kommer hög
kostnadstaket att höjas 2023 till 1300 kr. Service och underhåll ingår för när
varande inte under högkostnadstaket. 
Högkostnadsskyddet innefattar såväl hjälpmedel inom Region Dalarna som 
I länets samtliga 15 kommuner. De nya avgifterna och högkostnadstaket börjar 
gälla från den 1 januari 2023. 
Astrid påminner om att information måste gå ut som lättläst. Susann på
minner om information för synskadade. 
Se bifogad presentation. 

Information från Patientnämnden 

Carina Märiläinen, Patientnämnden, informerar om nämndens verksamhet 
I Region Dalarna. Patientnämnden har cirka 1.645 inringande samtal per år. 
Kategorisering av ärenden är lika i alla patientnämnder i landet. Se bifogad 
presentation. 
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Kiowa Stofkoper informerar om God Nära Vård, som handlar om att utveckla 
en modern , jämlik, tillgänglig och effektiv vård - med fokus på primärvård. 
Kiowa beskriver målbilden och strategisk färdplan. Alla områden i länet 
bryter ned till sin plan efter de olika förutsättningar som finns. Det finns mer 
att läsa om Nära vård på regionens externa websida. Fundera över hur 
Funktionshinderrådet kan delta och bidra till att nå målet. Se bifogad pre
sentation. 

Information från hälso- och sjukvårdsnämnden 

Sofia Jarl, ordförande i HSN informerar om det senaste från nämnden, det 
två sammanträden kvar detta år. Ärenden som behandlas är: 
- Svar på remiss angående egenvård . 
- Uppskjuten vård, kösatsningar för att komma i kapp efter pandemin. 
- Röntgensatsning för att öka kapaciteten med hjälp av entreprenör. 
- Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan ska tas i december. 
- Man arbetar vidare med regionplanen utifrån den som togs i juni -22. 

De ändringar som görs är utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar. 
- En väg in för psykisk ohälsa. 
- Organiserade screeningtest av prostata. 
- HPV, screening livmoderhalscancer. 
- Satsning på förlossningsteam, för förlossningsrädda. 
- Nytt vårdinformationssystem Uournalsystem) kostnadsberäknat till 40 mkr 

beräknas ge en kostnadsökning till 60 mkr. 
- Sämre tider ekonomiskt med nya pensionsavtal och inflation gör att 2023 

och 2024 blir tuffa år med extra kraftiga kostnader. Reserv som sparats ska 
användas nu. 

- Prognos visar ett minus på 243 mkr för 2023 och strax under 300 mkr för 
2024. 
- Effektivitetsarbete i regionen ska startas. 
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§ 37 Presidieberedningens förslag till nominering av ledamöter till FRID 
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Funktionshinderrådet följer samma mandatperiod som politiken, med ny 
nominering till rådet vart fjärde år. Rådet väljs av Regionstyrelsen efter 
förslag från FRID. Nomineringsförslag bereds av presidieberedningen för 
FRID, som tar emot nomineringsförslag från funktionshinderrörelsen. 
FRID arbetar efter den så kallade femgrupprincipen, som innebär att 
Funktionshinderrörelsen är indelad i fem grupper. 

Utifrån denna femgrupprincip har FRID:s presidieberedning tagit fram ett 
nomineringsförslag utifrån de nomineringar som inkommit till den 15 
oktober. Inför nominering har information om detta delgivits på föregående 
möte i FRID. Brev med uppmaning att nominera har skickats till FRID:s 
leda.möter och till samtliga ordföranden för länets funktionshinderföreningar. 

Presidieberedningens förslag till nomineringar gås igenom med att förslaget 
lämnas ut på papper. Ordförande lämnar ordet fritt. 
Se bilaga nomineringsförslag till FRID. 

Funktionshinderrådets beslut 

Att anta Presidieberedningens förslag till nomineringar för 
Funktionshinderrådet för mandatperiod 2023 - 2026, och lämna detta 
som förslag till Regionstyrelsen för beslut. 

§ 38 Ledamöternas information från respektive förening 

Hörselgruppen 
Anita S: Möte nästa vecka med hörselvården angående kösituationen. 

Rörelsegruppen 
Yvonne T: Reumatikerna har 10 föreningar i länet. Svårt att få ihop 

Styrelser. Reumatikerna centralt klagar över att kallelser till 
vården skickas ut med fysiska brev. 
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Hans L: Svårt att få ihop styrelser till diabetsföreningar. Det är hög medelålder, 
många vill inte omväljas. Kanske får man slå ihop områden/föreningar. 

Kristina J: Svårt att få människor att jobba ideellt i DHR. Svårt att få ihop styrelser, de 
flesta är äldre. 

Syn gruppen 

Susanne B: Samma problem med rekrytering av folk till styrelser. 
Kollektivtrafikförvaltningen vill ta bort busshållplatsen utanför 
Forumhuset i Kvarnsveden, vilket ger skulle ge stora problem 
för gruppen. 

Psykiatri och IF-grupp 

Astrid S: FUB ökar sitt medlemsantal. Man arbetar med LSS och ska skicka skrivelse 
centralt. Habiliteringen har kallat till möte om samverkansfrågor. Annat som 
man arbetar med är projektet God och hälsosam mat, Bowling i Dalarna, 
Digi-jag, Funkofobi (mobbing mot person med funktionshinder). 

Rörelsegruppen 

Mariana S: Man har bjudit in till brukarråd från vårdcentral och kommun i Mora. 
Mariana ska föreläsa digitalt i omvårdnadsforum om brukarmedverkan 
den 23 november. 

§ 39 Fokusgrupper, lägesinformation 

FRID Byggrupp 
Inget nytt från Byggruppen. Nästa möte är den 21 november. 

FRID Trafikgrupp 
Inget nytt från Trafikgruppen . Nästa möte den 22 november. 
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Möte inplanerat för att diskutera upplägg för denna grupp! Gruppen 
startar i början av nästa år! 

§ 40 ÖVRIGA FRÅGOR 

Susanne 8 har fått med en fundering från SRF till FRID:s presidie: "Det står 
mycket i dagordning och protokoll om att man informerar. Hälso- och sjuk
vårdslagen säger att i planering och utveckling av hälso- och sjukvården ska 
Regionen samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. Var 
någonstans står det att Region Dalarna ska informera? 

Mats R svarar att meningen är att denna samverkan ska ske genom 5-grup
principen och de fokusgrupper som finns och som ska bildas. Vi har FRID 
byggrupp, FRID Trafikgrupp och i början av nästa år även FRID Digital
grupp. I reglementet för FRID står också att "Regionens företrädare ska in
formera rådet om planer och förändringar. 

Mariana S tar upp frågan om att ett nytt bokningssystem för färdtjänst 
och sjukresor ska upphandlas i Regionen. Kommer FRID att bli del
aktiga i detta? 

Detta blir en fråga att ta upp i FRID Trafikgrupp. 

Anita S uppmanar till att hjälpa gravt hörselskadade personer. Se till 
att det fungerar för kollegor som hör dåligt! 

§ 41 Nästa möte 

Mötesplan finns ej ännu för 2023. 

§ 42 Avslutning 

Ordförande tackar för dagens möte, önskar alla en God Jul samt förklarar 
sammanträdet avslutat. 
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