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Uppföljning av handlingsplan - funktionshinderspolitisk policy för Västerbottens läns landsting 2011 - 2015
Denna handlingsplan baseras på tre utvecklingsområden som presenteras i landstingets funktionshinderspolitiska policy 2011 – 2015. Målområdena är:
Ökad kunskap, förbättrad habilitering och rehabilitering samt ökad delaktighet.

Kunskap om funktionshinder

Målområde

Mål

Målvärde
2011 - 2015

Aktivitet / uppdrag

Ansvarig

Uppföljning 2016

Förtroendevalda och
ledare i landstinget
har kunskaper på det
funktionshinderspolitiska området

1. 100% av vll:s
förtroendevalda har
genomgått webbutbildning

Förtroendevalda i vll
genomgår webbaserad
utbildning

Samtliga
förtroendevalda

Webbutbildningen ”Vad är funktionshinderspolitik?” har presenterats i vll:s partigrupper
2012. 1-2 personer i varje partigrupp har
genomgått utbildningen. I nyvalsutbildningen
2015 ingick temat: ”Funktionshinderspolitik”.
Ordinarie o ersättare i LTF o nämnder deltog.

2. 50% av ledare
har genomgått
webbutb 2012 50%
har utbildats 2013

Ledare i vll genomgår
webbaserad utbildning ”Vad
är funktionshinderspolitik?”

Landstingsdirektören

Vid ledardagen 16 januari 2015 ägnades hela
förmiddagen åt funktionshinderspolitiska
frågor. 418 ledare från hela länet deltog.

3. EU:s strategiplan
har presenterats i
vll:s nämnder och i
styrelsen

Bevaka EU:s strategiska plan
för funktionshinderspolitiken

Landstingsdirektören

EU:s strategiplan har presenterats i sin helhet
för NFH och delvis för alla partigrupper i
samband med nyvalsutbildningen 2015

4. NFH har redovisat en utvecklad
omvärldsbevakning
inom funktionshindersområdet

Delta i nationella nätverk
inom det
funktionshinderspolitiska
området

NFH

NFH är aktiv part i politisk samverkan för
funktionshinderspolitik med SLL, VGR och
Skåneregionen. Likaså deltar nämnden i
utvecklingen nationellt inom MFD samt tar del
av SKL:s information och deltar vid nationella
konferenser o nätverk inom området.

Landstinget
medverkar i nationella
och internationella
utvecklingsprogram
på funktionshindersområdet

VLL samverkar med
intresseorganisationer i syfte att nå de
funktionshinderspolitiska målen

5. Arbetsordningen
är utvärderad
senast 2013

Följa upp och utvärdera
arbetsordningen för samråd
med funktionshindersorganisationerna i länet

NFH

Arbetsordningen för samråd med funktionshindersrörelsen reviderades 2013, ny
arbetsordning för samråd att gälla 2015 2018 antogs av NFH 2014 10 23

Forskning och
utveckling inom
funktionshindersområdet stimuleras

6. Berörda
verksamheter har
redovisat
medverkan

Landstinget är representerat i
Umeå Centrum för
Funktionshindersforskning
samt inom Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum

Landstingsdirektören

Utv-strateg inom Hab C är styrelseledamot i
Umeå C för Funktionshindersforskning och
Hab C ingår i styrgrupp för Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum. Inom centret genomförs
omfattande utbildningssatsningar enligt PRIO
i samverkan mellan vll och länets kommuner.

7. Avsnitt finns i
landstingets årliga
forskningsbokslut

Utveckla former för
rapportering av FoU-resultat
inom funktionshinderområdet

Landstingsdirektören

8. Metod för att
mäta hälsa hos personer med funktionsnedsättning är
framtagen

Utveckla metoder för
hälsomätning

Landstingsdirektören

Hab C utvecklar kontinuerligt sitt kvalitetsledningssystem. Deltar i nationellt utvecklingsarbete. Reg sedan 2013 i CPUP och HabQ
Rapporterar resultat inom BUH i vll:s
forskningsbokslut samt har etablerat 3 nya
habiliteringsprogram. Hjälpmedelsverks finns
med i nationell utv av förskrivningsprocessen
.
Generiska mått för livskvalitet finns i HabQ
och EuroQol, vilka används för att mäta hälsa
hos barn (8-17 år). Hab C har under 2013 i
samverkan med Folkhälsoenheten utformat
en hälsoenkät för målgruppen inom Hab C.

9. Organisation och
uppdrag för
samordning av
funktionshindersfrågor är klar

Samordna ett internt nätverk
som ser till att genomförande
av aktiviteter i
handlingsplanen för
funktionshinderspolitiken
fungerar

Landstingsdirektören

För 2013 fick några medarbetare uppdraget
att följa upp landstingets handlingsplan enligt
funktionshinderspolitisk policy, i övrigt ingen
åtgärd.

Habilitering och rehabilitering

Landstingets insatser
inom habilitering och
rehabilitering är
tillgänglig för alla
personer i
Västerbotten som har
behov av dessa
insatser.

10. Inventeringar
redovisas löpande

Kontinuerligt inventera behov
av habiliteringsinsatser hos
olika målgrupper med
funktionsnedsättningar

Landstingsdirektören

Ingen systematisk inventering är genomförd.
Inom Hab C fortsätter utbyggnad av
vuxenhabilitering. Likaså utvecklas syn- och
hörselhabilitering i enlighet med SoS
kartläggning och rekommendationer (2011)

11. Vårdprogram är
framtaget

Ta fram ett vårdprogram för
vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar

Landstingsdirektören

Hab C och Psyk klin Umeå har implementerat
en behandlingslinje för ansvar och samverkan
kring personer med Aspergers syndrom. Habprogram för autismspektrastörning finns.

12. Uppföljning är
genomförd och
redovisad

Följa upp länsrutiner om
samordning av insatser för
re/habilitering (SOSFS
2008:20)

Landstingsdirektören

Har endast aktualiserats i ÖK och
handlingsplan enligt PRIO grundkrav 1 (20122015). I övrigt ingen aktivitet.

13. Uppdraget är
genomfört och
redovisat

Utveckla teamarbetet inom
kommunikationsområdet för
vuxna med kognitiva
funktionsnedsättningar

Landstingsdirektören

Kompetensnätverk för kunskapsutveckling
inom kommunikations- och kognitionsområdet
är bildat. Utv-strateg inom Hab C leder arbetet
med uppdrag att kartlägga och beskriva
pågående arbete samt definiera begrepp och
behov av utveckling och samordning av
individuella insatser för målgruppen

14. Resultatet är
redovisat och ev
utvecklingsåtgärder
vidtagna

Bevaka Socialstyrelsens
nationella utvärdering av synoch hörselhabilitering (Dnr
5.2-10934/2011)

Landstingsdirektören

Nationellt utvecklingsarbete pågår inom
nätverken för syn- och hörselrehab. Inom vll
arbetar Hab C utifrån NFH:s uppdrag att
åtgärder ska vidtas för att utveckla kvalitet och
resurstillgång inom syn-/hörselrehabilitering.

15. Resultatet är
redovisat

Utvärdera resultatet av
inprioritering av habiliteringsinsatser inom BUP och BUK
enligt vll:s prio-beslut 2009

Landstingsdirektören

Uppgifter saknas

16. Uppföljningen
genomförd och
redovisad

Följa upp
hjälpmedelsförskrivningen
utifrån ett genusperspektiv

Landstingsdirektören

Ingen åtgärd

Organisation och
ansvarsfördelning är
tydlig i landstingets
insatser för
habilitering,
rehabilitering och
hjälpmedelsförskrivning

17. Uppdraget är
genomfört och
redovisat

Specialistkompetens
inom habilitering och
rehabilitering för barn
och vuxna finns så att
landstinget klarar
behovet av dessa
insatser i länet.

Tydliggöra habiliteringsansvaret i primärvården beträffande innehåll och struktur,
samt klarlägga landstingets
ansvar och organisering av
medicinska insatser för
personer med omfattande
funktionsnedsättningar

Landstingsdirektören

I samband med kommunaliseringen av
hemsjukvården initierades samverkan mellan
re-/habansvariga i primärvård och kommunerna. Arbetet utvecklas kontinuerligt.

18. Frågan är
genomlyst och
presenterad

I samverkan med länets
kommuner underlätta
hjälpmedelsförskrivning för
personer med psykisk
funktionsnedsättning

Landstingsdirektören

I överenskommelse mellan länets kommuner
och landstinget enligt PRIO grundkrav 1 ska
parterna i gemensam kompetensutveckling
och övriga åtgärder utveckla förskrivning och
stöd till målgruppen. En länsgemensam
hjälpmedelsstrategi 2017-2021 är ute på
remiss och planeras kunna antas av länets
kommuner och landstinget hösten 2016.

19. Metod är
utvecklad inom
barn- och ungdomshabiliteringen

Utveckla evidensbaserade
metoder inom habilitering för
att ge bättre stöd till familjer
där barn och unga med
funktionsnedsättning riskerar
att utveckla psykisk ohälsa

Landstingsdirektören

2012 utvecklade Hab C ett föräldrastödsprogram där basstöd erbjuds alla familjer och
fördjupat stöd ges till familjer med risk för
psykisk ohälsa hos barnet. Föräldrastödsarbetet följs och registreras också i
kvalitetsregistren.

Medicinska insatser för personer med
omfattande funktionsnedsättningar har utretts
och tagits upp i hemsjukvårdsberedningen.
Tillsammans med primärvården har Hab C
utarbetat ett förslag till en sammanhållen
hälso- och sjukvård inom primärvården för
personer med omfattande funktionsnedsättningar. Förslaget som innebär en initial
satsning på en hälsocentral i Umeåområdet
antogs av landstingsstyrelsen 2015-06-02.
Projektet har inte kommit igång ännu.

Delaktighet

Förskrivning av
hjälpmedel är
behovsbaserad

20. 100% av vll:s
förskrivare är
utbildade

Alla förskrivare inom
landstinget har genomgått
webbutbildning om
behovsbaserad
hjälpmedelsförskrivning

Landstingsdirektören

På grund av teknikproblem lades den
planerade webbutbildningen ner 2013.
Utbildning sker i andra former och är
obligatorisk för att få/behålla förskrivningsrätt.
Utbildningsadministratör granskar de som
genomgått utbildning och beviljar
förskrivningsrätt.

Landstingets tjänster
och verksamhet är
tillgänglig och
funktionell så att var
och en, på sina
villkor, kan ta del av
den.

21. Tillgängligheten
är redovisad i det
nationella Everktyget

Följa upp landstingets
tillgänglighetsarbete i det
nationella E-verktyget inom
Handisam

Landstingsdirektören

MFD (f d Handisam) har avslutat E-verktyget
för tillgänglighet, varför målet inte kan
uppfyllas.

22. Indikatorerna i
Handisams Everktyg ska vara
uppfyllda

Utveckla landstingets
tillgänglighetsarbete

Landstingsdirektören

Ingen åtgärd

23. Regiontrafiken
fungerar i enlighet
med fastställd
policy för
tillgänglighet

Landstinget ska i sin
beställning hos kollektivtrafikmyndigheten kräva tillgänglig
och funktionell kollektivtrafik
för personer med funktionsnedsättning i enlighet med
fastställd policy för tillgänglig
kollektivtrafik.

LTS

I landstingets beställning ingår krav om
tillgänglighet. NFH har också i samråd med
funktionshindersorg påtalat behov av att
Region Västerbotten i samverkan med VLL
hittar former för att underlätta orientering vid
resecentrum vid NUS. Arbetet pågår och
samrådet får kontinuerlig lägesrapport om hur
nationell och regional utveckling ser ut vad
gäller ledsagarservice vid buss och tågresor.

24. Förslag till
verksamhet är
presenterad

Utreda förutsättningar att
etablera funktion för
informations- och
utbildningsverksamhet som
inkluderar ”Infoplats
funktionshinder”

Landstingsdirektören

Infoplats Funktionshinder har utretts och varit
föremål för återkommande dialoger mellan
kommunikationsstaben och Hab C.
Förändrade förutsättningar såsom ny
organisation, utvecklade IT-baserade
hjälpmedel m m har inneburit att förslaget inte
längre upplevts aktuellt hos verksamheterna.

Landstingets
verksamheter
kännetecknas av ett
gott värdskap där
besökaren får ett gott
bemötande

25. Webbaserad
utbildning om
bemötande är
framtagen

Ta fram webbaserad
utbildning om bemötande av
personer med
funktionsnedsättning

Landstingsdirektören

Ingen åtgärd

26. 50% av VLL:s
medarbetare har
genomgått
utbildningen

Landstingets medarbetare
ska genomgå webbaserad
utbildning som rör
bemötande av personer med
funktionsnedsättning

Landstingsdirektören

Ingen åtgärd

Besökare som, trots
anpassning av lokaler
och information, har
behov av personlig
service i landstingets
verksamheter ska ha
tillgång till denna.

27. Frågan om
möjligheten att
etablera denna
verksamhet är
utredd och
presenterad

Se över förutsättningar att
etablera former för personlig
service i landstingets
verksamheter.

Landstingsdirektören

Ledsagarservice är utredd och etablerad vid
NUS. För närvarande finns 3 ledsagare
anställda, planeras utökade resurser. Ett väntrum för taxi och sjuktransport är iordningsställt
i centralhallen. I väntrummet finns skärm med
tillgänglig information med talsyntes. Ett
förbättringsarbete är genomfört vad gäller
orienterbarhet och skyltning på NUS.
Vid Lycksele lasarett finns service
motsvarande ledsagartjänst som beställs via
centralkassan på sjukhuset.
Vid Skellefteå lasarett finns ambitionen att
utveckla liknande service, men detta har inte
kommit igång på det sätt man önskat,
finansiering för ledsagartjänster saknas
fortfarande.

Färgmarkeringarna i denna uppföljning betyder följande

Målet har inte uppnåtts
Målet har inte uppnåtts men arbetet med att nå målet har påbörjats eller uppnåtts delvis
Målet är uppnått

