
 
 
 

 
 
Juli 2020 
 

Sommarhälsning från kansliet 
 
Ordet går först till vår nya ordförande: 

Jag vill tacka er alla för förtroendet att få leda Funktionsrätt Värmland under två år 

framåt. Två år där jag hoppas att vi med gemensamma krafter ska ta 

funktionsrättsfrågorna ytterligare steg framåt. Min förhoppning är att vi snart också 

ska kunna ses fysiskt när Coronapandemin så småningom börjar klinga av. Men nu har vi 

en sommar framför oss som förhoppningsvis bjuder på både sol och värme, men gärna 

också lite regn så att bär och svamp får sitt. Vill önska er alla en trevlig sommar!  

Med vänlig hälsning 

Monica 

Sommar… vart tog hela våren vägen…..?  
Först var det början av året och ”massa tid” låg framför för allt som skulle göras. 
Sedan dristade jag mig att ha semester i början av mars, 
Kom med sista flygen hem från USA, sedan stängde flyget ner mellan Europa och USA. 
Jobbade hemma några veckor för att säkerställa att jag inte blivit smittad av Covid19. 
Sedan var inget som tidigare. 
Alla ni föreningar ställde in programmet resten av våren. Några hann ha årsmöten, andra 
inte. 
Funktionsrätt Värmland hade ett ”halvdigitalt” årsmöte – med god uppslutning! Tack alla ni 
som ställde upp och var med. Vi fick en ny ordförande, Monica Ekström. Styrelsen har två 
vakanser, en ordinarie och en ersättare. Valberedningen arbetar med detta. 
Kansliet på Södra Kyrkogatan stängde också ner för drop-in-besök och för aktiviteter under 
kontorstid. Föreningar som har kansli eller material hos oss kommer och går – men in 
mycket mindre omfattning. Vi saknar er alla!! 
Alla möten och kontakter med Region Värmland sker digitalt. 
Inte mycket är sig likt…. Men Funktionsrättsfrågorna finns där fortfarande. Omställningen till 
att arbeta annorlunda har tagit lite tid och vi har varit tvungna att lära oss om digitala möten. 
Några saker har faktiskt blivit bättre! Tro det eller ej…. tex kortare möten med Funktionsrätt 
Sverige, sker nu digitalt, via Zoom, det innebär att vi alla ute i landet kan vara med, vilket var 
omöjligt tidigare. Det kan handla om statliga utredningar eller remissmöten som nu blir 
tillgängliga för hela funktionsrättssverige! 
 
Direkt efter semestern hoppas vi att vi ska kunna komma igång och hjälpas åt, och med den 
hjälp vi behöver för att alla som vill och behöver ska få utbildning i digitala mötessätt.  
 
Barbro Boomsma 
ombudsman 
 
 
 
 



Nyhetsbrev ”1 + 2” kommer nu här.  
Jag (er ombudsman) vill försöka kommentera en del om olika möten som hållits under denna 
märkliga vår. 
Ni får länkar till en del så slipper jag skriva så mycket och det blir förhoppningsvis mer 
överskådligt för er. Till del blir det bilagor, så kan ni läsa mer i de rubriker som ni är 
intresserade av. 
 
 
Årsmötet 19 april 2020 
Ni har alla fått handlingar och protokoll, men jag bifogar protokollet här ändå. 
Bil. protokollet 
 
 
Nya styrelsen 2020 
Ny ordförande: Monica Ekström 
Vice ordförande: Malin Rahm 
Sammankallande i beredningsgruppen för Gåvor och Testamenten: Lena Pettersson 
Övriga ledamöter: Vidar Sandell, Siw Skyllberg, Jonny Lindquist, en vakans 
Ersättare: Boel Hallebäck, Maria Malm, en vakans 
 
Januari 
”psykiatri-föreningarna” och Malin Rahm från styrelsen träffade cheferna för psykiatrin. Det 
har varit en lång tystnad därifrån, så det var ett efterlängtat möte. 
Det har också varit möte om barn som behöver slutenvård inom psykiatri, då Värmland inte 
har några fasta platser för detta. Man ville göra ett undantag under ett halvår ca för att kunna 
placera äldre tonåringar, ca 16-18 på vuxenavdelning med särskild tillsyn, under tiden man 
tar fram en plan för fasta vårdplatser för barn inom psykiatri/beroende/ätstörning. 
 
Februari 
Inbjudan till Universitetet 
Ombudsman och två personer med olika funktionsnedsättningar besökte 
samhällsplanerarprogrammet på Universitetet och pratade om funktionsrätt och 
samhällsplanering. 
 
Möte med Värmlands Museum  
om tillgängligheten. Inbjudna pga den rapport vi skrivit om museet. 
 
Träff med Annelie Norström om PNU (patient- och närståendeutbildning). (när Covid19 tog 
över blev det paus med patient- och närståendeutbildningar och Annelie, som är 
sjuksköterska gick in och arbetade med det) 
Bilaga: Nätverks… 
 
Hitta rätt på CSK. 
Ett antal patienter och besökare testade en app för att hitta på CSK. Digitalwell jobbar med 
att hitta hjälpmedel för att hitta dit man ska på CSK. Det var intressant och prototypen var lätt 
att använda, men behöver mer utveckling. Ser fram emot att få se det färdiga resultatet. Jag 
hade skickat ut inbjudan till fler att anmäla sig och vara med och jag vet att det var ett bra 
antal som hörsammat inbjudan. 
 
 
Utvecklingsgrupp för Funktionsrätt 
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-
vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin/funktionsratt/funktionsratt-utvecklingsgrupp-
minnesanteckning-2020-02-17.pdf 

https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin/funktionsratt/funktionsratt-utvecklingsgrupp-minnesanteckning-2020-02-17.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin/funktionsratt/funktionsratt-utvecklingsgrupp-minnesanteckning-2020-02-17.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin/funktionsratt/funktionsratt-utvecklingsgrupp-minnesanteckning-2020-02-17.pdf


 
Kartläggning om Rehab. Träffat Eva Stjernström, utvecklingsledare, flera gånger om ett 
arbete kring Rehab och kunskapsstyrning. Ett informationsmöte ordnades för 
föreningsrepresentanter också. (detta har sedan tagit paus under Corona-tiden då Eva fått 
andra arbetsuppgifter) 
 
Mars 
Inga möten med Regionen 

Ombudsman på Semester en vecka drygt       

Förberedelser för årsmötet 
Rådet för Funktionsrätt träffas tillsammans med pensionärsrådet. Ämnen var kollektivtrafik 
och folkhälsa. Vår arbetsgrupp för kollektivtrafik inbjuden. 
 
 
April 
Fysisk aktivitet 
Inbjuden till ett uppstartsmöte om fysisk aktivitet. Varje år i okt en vecka om Fallprevention, 
äldrefokus, men i år kommer en kampanj: 100 trappsteg varje dag, resten av livet. Alternativt 
100 tag varje dag (för de som använder rullstol). Den kampanjen riktar sig till alla. Här en 
länk om detta. 
Länkar till 100 trappsteg och 100 tag med rullstolen 
https://www.youtube.com/watch?v=B_Cf43KPa-M 
https://www.100trappsteg.se/om-100-trappsteg/ 

Kanske kan vi göra något roligt tillsammans på detta tema när hösten kommer…       

 
 
Maj 
Rådet för Funktionsrätt håller digitalt rådsmöte. Regiondirektör Peter Bäckstrand och hälso- 
och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert presenterar sig. Uppdatering om Coronasituationen i 
länet och en skrivelse från Funktionsrätt om dialysresor. (kan tilläggas att njurföreningen fick 
problemet löst om dialysresorna efter att Funktionsrätt och föreningen tillsammans gjort en 
skrivelse. Veckan efter Rådet träffades föreningen med Peter Bäckstrand och 
Värmlandstrafik och löste problemet. 
https://www.regionvarmland.se/politik/Samverkansrad/radet-for-funktionsratt/ 
 
Utvecklingsgrupp för funktionsrättsfrågor 
(en arbetsgrupp av tjänstepersoner inom sjukvården, där Sandra Nätt och Annika Harrisson 
(LSS-handläggare) leder arbetet, Funktionsrätt Värmlands ombudsman är inbjuden att vara 
med som tjänsteperson. 

https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-
vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin/funktionsratt/minnesanteckning-2020-05-25.pdf 
 
 
Inre hamn Karlstad 
En konsultfirma kontaktade ombudsman för att få ihop en grupp personer som var villiga att 
tillsammans med en konsult ta sig fram runt inre hamn för att titta på tillgängligheten. 
Tillsammans med Anita Björcke, ordf i RTP (och dessutom med i de lokala föreningarna i 
Karlstads tillgänglighetsgrupp) och en kvinna från Neuro tog vi oss runt Inre hamn. Det 
resulterade bl a i en tidningsartikel, som tyvärr skrevs med förlegade ordval, men i övrigt gav 
utrymme för tillgänglighetsfrågor på ett bra sätt. Konsultfirman önskar att en grupp också vid 
senare tillfälle kommer att ta sig an att träffa Krögarna runt Inre hamn för att titta på 
tillgängligheten på deras olika matställen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B_Cf43KPa-M
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HUS 4 projektet 
Som flera av er säkert läst i dagspressen så diskuterar men på Region om ombyggnationer i 
långsiktigt perspektiv. 
Jonny Lindquist från styrelsen och Micael Karlsson, från Neuro var med på det digitala mötet 
tillsammans med ombudsman. De politiska besluten fanns inte på plats och vi har läst i 
media efter mötet att det långsiktiga beslut som tjänstepersonerna önska dröjer. 
Bilaga: 200527 
 
Juni 
Social hållbarhet 
Länsstyrelsen bjöd in till digitalt möte 
Bilaga: minnesanteckningar 
 
Överenskommelsen, om ofrivillig ensamhet i coronatider 
Webbmöte, inbjudan från Pia Augustsson, Region Värmland 
Bilaga: 2 st. Folkhälsa och Presentation 
 
 
Under slutet av terminen har Funktionsrätt Sverige erbjudit flera webbinarier, bl a om 
rapporten Respekt för Rättigheter, om hur Sverige lever upp till FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Du hittar dessa på Funktionsrätt Sveriges U-tubekanal 
 
https://www.youtube.com/user/handikappforbunden/featured 
 
Projektet Rätt från Början finns också en del att lyssna på. 

 
https://rattfranborjan.nu/about/ 
 
I den blå texten till höger på sidan kan man klicka på de olika mötena och komma till 
webbinarier. 
 
Jag några överex av rapporten Respekt för Rättigheter om någon vill läsa. Hör av er i så fall. 
 
 
Ja, det var en del av vad som händer genom Funktionsrätt Värmland. 
 
När hösten börjar finns bl a ett möte inplanerat om trafikförsörjningsplanen för Värmland. Är 
du intresserad och vill lämna åsikter och påverka den nya planen från 2021 finns här länk att 
läsa om nuvarande plan och sedan kan man kontakta någon i arbetsgruppen för 
kollektivtrafik. 
Vidar Sandell, vidar.sandell@reumatikerdistriktetvarmland.se 
Anna-karin Kihlström, varmland@ilco.nu 
Ingalill Bjöörn, ingalill.b@outlook.com 

Länk till trafikförsörjningsprogrammet: https://www.regionvarmland.se/resor-och-
trafik/kollektivtrafikmyndighet/trafikforsorjningsprogram/ 
 
 
I sista minut kom också Funktionsrätt Sveriges remissvar på utredningen om God och Nära 
Vård. Ni kan läsa mer om den och även hela remissen på länken nedan. Denna remiss är 
högprioriterad då det handlar om en grundläggande reform av hur man bedriver den nära 
vården.  

https://www.youtube.com/user/handikappforbunden/featured
https://rattfranborjan.nu/about/
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https://www.regionvarmland.se/resor-och-trafik/kollektivtrafikmyndighet/trafikforsorjningsprogram/
https://www.regionvarmland.se/resor-och-trafik/kollektivtrafikmyndighet/trafikforsorjningsprogram/


https://funktionsratt.se/vart-arbete/remisser/god-och-nara-vard-en-reform-for-ett-hallbart-halso-
och-sjukvardssystem-sou-202019/ 
 

Ja, det var det hela….       
Så har ni det lite långtråkigt så finns här en del att läsa, lära och fundera över. 
 
SEMESTER 
Kansliet är stängt från och med 10 juli 
3 augusti är kansliet öppet igen, förmiddagar. Kanslist och lokalvård tillbaka.  
13 augusti är ombudsman och ekonomifunktion på plats igen. 
 
Om ni behöver komma i kontakt med Funktionsrätt Värmland under semestertiden 
Ordförande: Monica Ekström, 070-319 4215  
Om ni inte når henne, kan ni pröva semestrande ombudsman Barbro Boomsma 070-362 6918, 
kanske hon svarar….:-) 
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