Rapport från Rådet för delaktighet 6 april 2021
Första inbjudna gäster för dagen var Läkemedelskommitténs ordförande
Torbjörn Linde och sekreterare/handläggare Anne-Charlotte Grundén.
Vad är läkemedelskommittén för verksamhet?
•
•
•
•
•

Lagstadgad lag från 1996 att varje Landsting eller Region måste ha en
sådan kommitté.
Regionstyrelsen för regionen fastställer reglemente och verksamhetsplan
för arbetet i kommittén.
Kommittén är ett rådgivande expertorgan för Regionens arbete med
läkemedel.
Kommittén samarbetar regionalt och nationellt med läkemedelsfrågor.
Är en del av kunskapsstyrnings organisationen för regionen.

Arbetar bland annat med:
•
•
•
•

Rekommendationer vid läkemedelsbehandling
Information och utbildning till vårdens personal.
Patientsäker läkemedelshantering
Läkemedel och påverkan på miljön.

När en patient behöver ett speciellt läkemedel, gör läkaren en förfrågan till
läkemedelskommittén.
Läkemedel och miljö
När en patient får ett läkemedel utskrivet som är farligt för miljön måste
patienten bli informerad om hur läkemedlet ska användas och tas om hand
på ett säkert sätt.
Som exempel refererade Torbjörn till smärtstillande medlet Diklofenak.
Diklofenak är ett mycket vanligt smärtstillande läkemedel som patienten måste
använda försiktigt och lämna in för förstörelse av förpackningen till Apoteket.
Har du några funderingar om läkemedel besök webbsidan:
https://regionuppsala.se/lakemedel
Kulturplan Regionen
Nästa besökare var Jeanette Wetterström strateg, Kultur och bildning, och Eva
Olsson, Kultur och hälsa som informerade om arbetet med Regionens
kulturplan.
Kulturpolitiken har flera styrnings nivåer.

Om du tänker dig en triangel så finns i botten kommunala politiker som
bestämmer om pengarna som ska gå till kulturen i kommunen.
Regionen finns på mellannivån och ska fördela pengar till länskulturen och
speciellt till kultur inom vården.
Den högsta nivån, i toppen, finns staten som ger kulturbidrag och ansvarar för
styrning.
I Sverige brukar politikerna respektera att kulturen är fristående från politisk
styrning. Alltså att politikerna håller ”en armslängds avstånd” från att bestämma
vad en kulturutövare får göra i sin konst.
Regionens kulturplan styrs utifrån två dokument, Agenda 2030 och RUSstrategin. Båda dokumenten går ut på att se till att länsinvånarna har tillgång till
kultur och hälsa.
Några punkter som kulturplanen ska arbeta med:
Musik i vården
• Konstnärlig gestaltning
• Föreläsningar och seminarium
• Inspirationsdagar
• Projektbidrag till kommuner för att arbeta med kulturmöten till äldre
personer inom länet.
Under den aktuella perioden har regionen beviljat bidrag till ett dansprojekt som
riktar sig till unga kvinnor med psykiska problem i Gottsunda. Det fick ett så
positivt genomslag, och medförde även att integrationen fanns med som en
viktig faktor, så projektet kommer att fortsätta även under nästa period.
•

Kulturplanen ska alltså bidra till att invånarna får en bättre hälsa via kultur.
Ny kulturplan 2023
Nuvarande kulturplan gäller mellan 2019–2022. Den ska nu revideras för att
gälla mellan 2023–2026.
Synpunkter kan skickas in fram till september 2021. Beslut i Regionfullmäktige
kommer att tas 2022.
Föreningarna inom Funktionsrätt Uppsala län eller lokalt kan bjuda in till ett
möte med Jeanette och Eva om vi vill.
På mötet lämnade Funktionssätts representanter synpunkter på att all verksamhet
var inriktad på konsumtion av kulturen. Inte att tex föreningar kunde söka ett
samarbete med kulturutövare för att få en vidgad syn på kulturutövning.
När ska grupper som funktionsnedsatta, äldre människor, och andra minoriteter
få berätta sin historia?

Kanske kunde ett medverkandebidrag kunna sökas när en förening tillsammans
med en kulturorganisation gör en kulturell aktivitet. Som exempel nämndes
workshop, målerigrupp med utställning osv.
Rehabilitering
Rådet skulle få besök av rehabiliteringens representanter under mötet 6 april.
Tyvärr lämnade representanterna besked under sittande möte att de inte kunde
komma på grund av uppkomna situationen med Covid-pandemin som hade
eskalerat under sista veckan.
Nästa möte blir 19 maj 2021 och då hoppas rådets medlemmar att Habiliteringen
kan delta. Har du/din förening några frågor som vi borde ställa till
Habiliteringens representanter?
Kontakta Tilda Holstius eller Lena Thorén via
funktionsratt.enkoping@gmail.com
Tilda Holstius

