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Inledning
Policy för personer med funktionsnedsättning, är Landstingets Sörmlands andra
reviderade utgåva och beslutades gälla första gången 1998. Denna policy är precis
som tidigare ett femårigt program och belyser verksamheternas arbete under åren
2010 – 2014. Underliggande handlingar, riktlinjer och handlingsplaner ska skrivas
fram och fungera som ett komplement till policyn.
Samtliga mål, målsättningar och rubriker bygger på FN:s standardregler om full
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning samt FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning är en följd av skada eller sjukdom. Funktionshinder ses som en
brist i miljön och som begränsar möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor
som andra. Genom denna policy vill Landstinget Sörmland utifrån sitt uppdrag för
länets invånare öka möjligheter till full delaktighet på lika villkor för människor med
funktionsnedsättning
Andra beslut landstinget tagit och som stärker denna viljeinriktning är att:
•

Landstingets verksamhet ska genomsyras av en gemensam värdegrund och
grunda sig på människovärdesprincipen.

•

Landstinget följer FN:s konvention om barnets rättigheter och omfattar alla barn
i Sörmland inklusive barn som är asylsökande.

•

Landstinget har antagit en strategi för jämställdhetsarbete och ställt sig bakom
”Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå”.

Landstingets policy för personer med funktionsnedsättning anger färdriktningen för
landstingets arbete. Framtagna mål och målsättningar inriktar sig på förbättringar som
ska förverkligas steg för steg. De ekonomiska förutsättningarna för landstingets arbete
ges i samband med diskussioner och beslut om landstingets årliga budget. Samråd med
handikapporganisationerna sker i Länshandikapprådet.
Konkretisering av mål och målsättning som sätts för landstingets verksamheter sker
genom handlingsplaner på basenhetsnivå.
Uppföljning av arbetet sker löpande i samband med den årliga budget- och
planeringsprocessen. I samband med årsbokslut ska respektive förvaltning redovisa hur
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intentionerna i policyn successivt förverkligats. Årlig rapportering sker också till
handikapporganisationerna genom Länshandikapprådet.

Från vision till verklighet
Alla människor är lika mycket värda. Alla människor ska efter egen förmåga och
förutsättning ges möjligheter till full delaktighet på lika villkor och leva ett så
självständigt liv som möjligt. Full delaktighet på lika villkor innebär bland annat att
människor ska få tillgång till nyheter och kulturutbud, eget boende, studier, arbete och
sysselsättning.
Full delaktighet kräver många olika insatser under livets gång och för att det ska vara
möjligt måste alla, offentliga myndigheter, organisationer, privata företag och andra
intressenter arbeta tillsammans. Samverkan med andra aktörer inom och utom
landstinget är redan idag ett naturligt arbetssätt för landstinget. Landstinget strävar efter
att riva onödiga hinder för att skapa praktiska lösningar som gagnar den enskilde genom
givande samarbeten.
För att uppnå full delaktighet måste miljöer anpassas, rehabilitering, habilitering och
hjälpmedel i olika former utvecklas och tillhandahållas. Information och kulturutbud
ska vara tillgängliga för alla.
Människor har individuella behov. Därför är det viktigt att planering av insatser görs i
samråd med berörd individ eller dennes företrädare. Insatser som ges till den enskilde
måste samordnas inom landstingets egna verksamheter och i samarbete med andra
huvudmän. Huvudmålet är att invånarna i Sörmland ska ha god tillgänglighet till
landstingets verksamheter utifrån sina behov.
Kunskap om befolkningens behov och önskemål är en förutsättning för att kunna
erbjuda sörmlänningar en god hälso- och sjukvård. En dialog mellan förtroendevalda
och invånarna ökar denna kunskap. För att stärka det demokratiska inflytandet sker
möten på olika platser, såväl mellan politiker och medborgargrupper som mellan
politiker och personal.
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Förutsättningar för full delaktighet på lika villkor
Landstinget Sörmland vill genom nedanstående mål och insatser öka
förutsättningar att delta i samhällslivet på lika villkor för människor med
funktionsnedsättning.

Ökad medvetenhet
Landstingets personal ska känna till landstingets policy för personer med
funktionsnedsättning och ha god kunskap om olika former av funktionsnedsättningar.
Målet nås till exempel genom:
¾ Återkommande informations- och utbildningsinsatser som stärker personalens
medvetenhet.
Verksamhetschefer ska anpassa informationsmaterial och göra informationen tillgänglig
för personer med funktionsnedsättning. Vid enskilda utbildningstillfällen kan individer
med funktionsnedsättning och deras närstående inbjudas att delta.
Handikapporganisationerna finns tillgängliga som en resurs. Program för individer med
funktionsnedsättning som landstinget har antagit, liksom policys och riktlinjers innehåll
ska introduceras och hållas levande i verksamheterna.
Personal inom alla yrkesgrupper ansvarar för att kunskapen om funktionsnedsättningen
ökar hos personer med funktionsnedsättning och hos deras närstående genom utbildning
och information. Särskild information ges till barn och unga vid behov.
Verksamhetschefer med patientansvar ansvarar för att den enskilde och dess närstående
ges möjlighet att träffa och lära känna andra i motsvarande situation. Handikapprörelsen
är en resurs som bör användas när sådana träffar anordnas.
Landstingets verksamheter ska också informera den enskilde om att
handikapporganisationerna är en resurs med möjlighet att erbjuda stöd.
På begäran av person med funktionsnedsättning ska personal:
¾ Bidra med information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser till
personal vid förskola, skola och arbetsplats.
Informationen ges som komplement till andra huvudmäns informationsansvar.
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Medicinsk vård och behandling samt rehabilitering och
habilitering
Verksamhetschefer har skyldighet att:
•

Säkerställa ett gott bemötande och en god kvalitet i vård och behandling

•

Säkra tillgången till behandling utifrån den enskildes behov. Stöd och
behandling är en nödvändighet för att kunna behålla eller förbättra
funktionsförmåga. Insatserna som erbjuds ska vara lika oberoende av bostadsort,
kön, ålder och arbetsförmåga.

•

Säkerställa att remissflödet mellan olika vårdnivåer, inom och utom länet sker
på ett säkert sätt.

•

Vårdprogram som utarbetas på riksnivå anpassas till lokal nivå och tillämpas
inom Landstinget Sörmland.

•

Rehabiliterings- eller habiliteringsprogram som utarbetas i landstinget bygger på
vetenskap och beprövad erfarenhet.

•

Utveckla vårdkedjan mellan verksamheter och huvudmän för människor med
funktionsnedsättning.

•

En vårdplan, rehabiliteringsplan, habiliteringsplan upprättas tillsammans med
den enskilde, utifrån behov. Barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga.
Planen ska innehålla mål och åtgärder som ökar möjligheten till delaktighet och
självständighet.

•

Utveckla samarbetet mellan barnavårdscentral, föräldrar och förskola så att barn
med behov av särskilt stöd upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt.

•

Överföra specialiserad kunskap till andra inom landstinget som ger insatser till
personer med funktionsnedsättning.

•

Personal inom vården ges möjlighet till fortbildning så att de kan följa den
medicinska utvecklingen och ta till sig forskning inom området.

•

Rehabilitering/habilitering finns tillgängligt i människors närområde.
Primärvården ska så långt möjligt tillgodose rehabiliterings- och
habiliteringsbehov hos personer med funktionsnedsättning.
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Stöd och Service
Det ska finnas tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Landstinget ansvarar för att det finns tjänster och hjälpmedel som bidrar till ökad
självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Landstinget ansvarar för att hjälpmedel samt därtill hörande information, distribution
och service tillgodoses. Utöver den information som ges till enskild skall också allmän
information om sortiment och reglemente finnas tillgänglig för allmänheten.
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Huvudområden för full delaktighet på lika villkor
Följande områden beskrivs som huvudområden för full delaktighet på lika villkor.
Landstinget Sörmland verkar för rätten till bästa möjliga hälsa och full
delaktighet på lika villkor för människor med funktionsnedsättning med nedan
angivna insatser.

Rätten till hälsa
Alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa. Generellt sett har personer med
funktionsnedsättning en sämre hälsa. Landstinget verkar särskilt för att personer med
funktionsnedsättning ska erhålla vård på lika villkor, det vill säga anpassat till
individuella förutsättningar.

Tillgänglighet
Lokaler där landstingsfinansierad verksamhet bedrivs ska vara tillgängliga för alla, både
i samband med vård men också vid deltagande i andra sammanhang. Samma krav ställs
på privata vårdgivare som ingått avtal med landstinget.
Landstingets chefer har ansvar för att bevaka tillgängligheten i landstingets lokaler.
Handikapporganisationer ska beredas tillfälle att delta i planering av ny- och
ombyggnad.
Landstinget ska arbeta för att anpassa och göra all information tillgänglig efter olika
målgruppers behov.
För att underlätta för dem som har svårt att hantera generella lösningar ska landstinget
verka för att skapa alternativa kontaktvägar.
Landstinget ska verka för en väl anpassad kollektivtrafik.

Utbildning
Landstinget bidrar på flera sätt när det gäller ökade möjligheter till utbildning.
Det är viktigt att förbereda skolstarten för barn med funktionsnedsättning.
Verksamhetschefer ansvarar för att samarbetet mellan olika berörda verksamheter och
huvudmän struktureras och förbättras.
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Arbete
Som arbetsgivare ska landstinget vara öppen för anställning av personer med
funktionsnedsättning. Flexibla arbetstider och arbetsplatser som anpassas efter enskildas
behov ska erbjudas

Familjeliv och personlig integritet
Landstinget ska medverka till att människor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla
en trygg och säker sexualitet. Särskilda insatser och anpassningar för människor med
funktionsnedsättning kan behöva göras vid ungdomsmottagningar och
familjerådgivning.

Kultur
För att öka möjligheter till kulturella aktiviteter ska landstingets kulturverksamhet
anpassa sina aktiviteter så att den blir tillgänglig för alla. Information om evenemang
anpassas och tillgängligheten till kulturinstitutioner som används ska förbättras.

Rekreation och idrott
För att öka möjligheten till rekreation ska landstinget arbeta för att individer med
funktionsnedsättning får tillgång till landstingsägda rekreationsområden.
Landstinget ska också främja och stödja utvecklingen av handikappidrotten.

Religion
Att kunna utöva sin tro är en mänsklig rättighet. Därför måste landstingets lokaler för
religionsutövning tillgängliggöras.
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Genomförande
För att genomföra den vilja som Landstinget Sörmland uttryckt görs insatser inom
följande områden.

Kunskap och forskning
För att hålla god kompetens ska personal följa aktuell forskning.

Planering och utbildning
Kunskap om funktionsnedsättningar och lagstiftning på området ska göras tillgänglig
för politiker och tjänstemän. Särskilda insatser ska göras för att förbättra bemötandet av
och attityder till personer med funktionsnedsättning.
Personal i patientnära verksamheter ska ges möjlighet till kontinuerlig information och
utbildning om konsekvenser av funktionsnedsättningar och om hur man bemöter
personer med funktionsnedsättning på rätt sätt. Förståelse för dessa personers situation,
vikten av att kunna bemöta på rätt sätt med mera ska också föras in som en del i
arbetsledarutbildningar.

Ekonomisk politik
Landstinget ska i det reguljära budgetarbetet på alla nivåer beakta alla människors rätt
till full delaktighet.

Handikapporganisationer
Landstinget ska stödja och ge möjlighet för handikapporganisationer att bedriva
verksamhet.
Samråd mellan landstinget och handikapprörelsen kan ske på olika sätt. Bland annat
genom länshandikapprådet, brukarråden och genom träffar med enskilda
handikapporganisationer.
I länshandikapprådet aktualiseras frågor som förs vidare in i landstinget. Rådet är
remissorgan till landstinget.
När det gäller landstingets verksamheter ska dessa i ökad grad dra nytta av
handikapporganisationernas kunskap och erfarenhet och bjuda in till dialog och
samverkan.
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Granskning och utvärdering
För att genomföra den vilja som Landstinget Sörmland uttryckt ska landstingets
verksamheter regelbundet redovisa arbetet inom de områden som policyn tar upp.
Respektive nämnd i landstinget ansvarar för att uppföljning sker löpande i samband
med den årliga budget- och planeringsprocessen. Årlig rapportering sker också till
handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna genom länshandikapprådet
och länspensionärsrådet.
Ny policy ska vara fastställd senast den 1 januari 2015.
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Bärande dokument
Socialdepartementet 1995, FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet
Socialdepartementet, Ds 2008:23, FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
UD info, december 2003, Mänskliga rättigheter, Konventionen om barnens rättigheter,
regeringskansliet
Socialdepartementet 1999/2000:79, Från patient till medborgare- en nationell
handlingsplan för handikappolitiken
Socialstyrelsen SOSFS 2008:20, Allmänna råd om Samordning av insatser för
habilitering och rehabilitering
Landstinget Sörmland, LF § 48/04 Principer för handikappolitiken 2004-2009
Landstingsfullmäktige § 47/08, Council of European Muncipalities and Regions
(CEMR), 2006, Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå,
Landstinget Sörmland, LF § 57/06, Informations- och kommunikationspolicy
Landstinget Sörmland LF § 54/06, Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
– policy
Landstinget Sörmland, LF § 54/02, Etik i Landstinget Sörmland
Landstinget Sörmland, LF § 54/06, Policy för det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet, inklusive definitioner och ansvarsfördelning
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