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Tips till vårdpersonal vid möten med personer med funktionsnedsättningar
Vid mötet med personer med funktionsnedsättningar kan man som vårdpersonal behöva
vara extra förberedd, för att underlätta mötet med vården för en person som redan har en
utsatthet. Att undvika parfymerade produkter är väl numera en självklarhet för de allra flesta
som möter doftallergiker, att vara vänd mot en hörselskadad person när man talar, och helst
ha ansiktet belyst, likaså.
Det finns dock ett stort antal varierade funktionsnedsättningar och det kan vara svårt som
vårdpersonal att hålla reda på allt. I vissa fall kan det finnas särskilt anpassade hjälpmedel
eller lokaler, som nyanställda eller vikarier inte känner till per automatik, eller ens erfaren
personal, om det gäller en mer sällsynt patientgrupp. I vissa fall kan en person med en
specifik funktionsnedsättning ha kunskap om sådana speciallösningar, men det kan inte
förutsättas att man i ett akut sjukdomstillstånd ska ha ork och förmåga att samtidigt kunna
informera vårdpersonalen om hur man behöver bli omhändertagen för att inte tillståndet ska
förvärras.
Det skulle därför underlätta om det exempelvis under en lätthittad flik på landstingets intranät
Navet kunde finnas en samling med sådana tips och råd. Dessa skulle lämpligtvis kunna tas
fram i samarbete med de olika funktionshindersorganisationerna och –föreningarna, som har
god kännedom både om den egna funktionsnedsättningen och lokala förhållanden.
Det skulle också kunna finnas ett individuellt dokument, som personen exempelvis själv bär
med sig eller skulle kunna finnas kopplad till journalen, som beskriver det som
vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge bästa möjliga vård, omsorg och bemötande.
Jag föreslår därför
Att

landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att i samarbete med
länets funktionshindersföreningar ta fram tips och råd om bemötande och
praktiska frågor gällande olika typer av funktionshinder och hur man på bästa
sätt gör sådan kunskap lätt tillgänglig för vårdpersonal.
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