Utskottet för
funktionshinder och samverkan
- Summering av utskottets arbete 2021
- Aktuellt inför 2022

Studiebesök genomfördes digitalt under våren 2021
med anledning av pågeånde corona pandemi
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Genomfört 2021
Samråden har under 2021 tagit upp följande
Patient- och funktionshinderrörelsen- tema nära vård, demokrati och
inkludering
Nationella Minoriteter- arbetsformer, bidrag till aktiviteter, utvärdering
Regionpensionärer-

Återkommande uppföljning i UFS
Hjälpmedel Västerbotten
Habilitering Västerbotten

Samverkan med den samlade patient- och brukarrörelsen samt med
nationella minoriteter

Aktiviteter 2021
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Aktuellt inför 2022
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Prioriterade frågor för utskottet 2021
Att verka för att barnrättsperspektivet med grunden i
barnkonventionen
som lag stärks i planering, genomförande och uppföljning av den
habilitering/rehabilitering och annan vård som erbjuds barn som har en
medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning
aktiviteter som genomförts: information & kunskapsinhämtning,
uppföljning av verksamhet, beredning av yttrande remisser

Uppföljning efter
halva
mandatperioden.

VP, budget- och
internkontrollprocess

Uppdragsbeskrivning
reviderad.

Återkommande vid del
och helårsuppföljning

Bevakning av arbete
med
funktionshinderpolitisk strategi.
Arbetet pausat under 2021
uppdrag rörande MRråd återrapporterat. Följs
upp jan-feb

Implementering av
Samverkanstruktur med
kommunerna kopplad
till politisknivå
fortsätter 2022.

Kunskapsspridning
om utskottets
ansvarsområden
Fortsätter 2022.

Följa utveckling av
god och nära vård
utifrån utskottets
Perspektiv
fortsätter 2022

Riktade uppdrag för utskottet 2022
Barns rättigheter och behov
Att arbeta för att barns rättigheter och behov tas tillvara vid planering,
genomförande och uppföljning.
Syfte. skapa struktur. Forts. Från 21.på individ eller
verksamhetsnivå? Fokus behöver klargöras.
Delaktighet bland utsatta grupper
Att utifrån Regionens arbete med digitalisering av vården
följa upp att den ”digitala delaktigheten” säkerställs bland
utsatta grupper.
Följa strategin under hela året, till vissa delar i samverkan
med UPT. Involvera och skapa förståelse hos grupper om
vad som är på gång

Arbete med god och nära vård
Att inom arbete med god och nära vård stärka arbetet
med bemötandet, och att ta tillvara anhörigas resurser,
samt höja kunskapen om anhörigas behov i vården.
Att anhörigas roll och resurs/perspektiv
uppmärksammas i verksamheten och lyfts fram i
utvecklingsarbetet. UFS avser att följa upp att strategin
omsätts i praktik

Stärka samverkan med barn och unga
Att inom ramen för UFS samverkansuppdrag
med de nationella minoriteterna, arbeta för att stärka
samverkan med barn och unga.
Påbörjad. Klargöra syftet. Bredda perspektivet i
dialogen. Stärka egen identitet inom grupperna. Kunskap
kan användas för att ge bidrag till aktiviteter som når/riktar
sig till barn och unga.

Uppfyllelse av de mål som RF riktat till HSN
- Hur kan utskottet bidra?
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Återkommande frågeställningar i UFS
Digital delaktighet- hur inkludera alla när utveckling/omställning sker i rask takt?
Samverkan inom och mellan regionen och civilsamhället. Hur kan samverkan
utvecklas när ledningsorganisationen utvecklas? Hur följs samverkan upp och
hur efterlevs det regionen kommit överrens om?

Helhetsgrepp inom regionen behövs rörande diskrimineringsgrunder, barnrätt
inom ramen för MR. Funktionshinderpolitisk strategi exempelvis.

Uppföljning och delaktighet i verksamhetsstyrning (VP, Budget, återkoppling och
inspel) hygienfrågor

