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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Brukarrådet för funktionshinderfrågor 
28 mars 2019, Regionens Hus, Vänersborg 
 

NÄRVARANDE 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

Jonas Andersson (L) 
 

Brukarrepresentanter 

Agne Fröjd 
Britt Arthursson 
Dennis Bokedal 
Kent Olaisson 
Kerstin Söderberg 
Mohammed Jaber 
Sara Svensson 
Tobias Engström 
 

Ej närvarande  

Ann-Christine Andersson (S) 
Anneli Strömberg 
Elaine Johansson 
Lisbet Karlsdotter 
Mathias Ahlquist 
 

Tjänstemän 

Cecilia Berg Backström, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 
Sylvia Määttä, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 
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9.00 Kaffe/te och macka  
 

9.15 Introduktion till HSS brukarråd 
Jonas Andersson, ordförande  

Jonas hälsar välkommen och alla deltagare presenterar sig. Två politikerrepresentanter kommer att 

sitta i rådet: Jonas som ordförande och Ann-Christine Andersson som vice ordförande.  

Jonas berättar om hur samrådet fungerat hittills:  

• En del av tiden har avsatts till frågor och svar: Jonas vädjar om att gruppen respekterar deadline 

för inkomna frågor (två veckor före aktuellt möte), för att mötessamordnare ska ha en rimlig 

chans att ta fram svar eller eventuellt bjuda in ansvarig person.  

• En del av tiden har Jonas/Ann-Christine möjlighet att själv initiera frågor som de vill bolla med 

gruppen. 

• En del av tiden har tjänstepersoner bjudits in till mötena för att presentera ett ämne.  

• En del av tiden har handlat om ärendeplaneringslistan som beskriver vad som kommer att tas 

upp på kommande möten för hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).  

Gruppen har också möjlighet att vara remissinstans eller referensgrupp i specifika frågor, 

exempelvis hjälpmedel, patientavgifter osv. Kent meddelar att representanter från ”gamla” 

brukarrådet kommer att fortsätta vara referensgrupp när det gäller Journal på nätet.  

Sara undrar vilken typ av frågor som kan skickas in, Jonas exemplifierar med frågorna från 

föregående möte. Diskussion om hur lokala respektive regionala frågorna ”får” vara. Britt påpekar 

att många frågor är generella för alla med funktionshinder men det är också viktigt att fortsatt 

kunna lyfta det som är specifikt för de olika grupperna.  

Jonas önskar att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt försöker representera kollektivet och 

inte enbart den egna sjukdomen/upplevelsen, samsyn finns runt detta.  

 

10.15 Paus 
 

10.30 Presentation av deltagarna och representerade föreningar. Vilka frågor är viktiga för 

oss? 

Mohammed Jaber, DHR (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet) 

Önskar diskutera bemötandet i akutvården för personer med funktionshinder (exempelvis hur 

personalen hanterar förflyttningar). Här skulle det behöva finnas mer kunskap. Det finns också 

behöv av mer kunskap om hjälpmedel och vad som gäller runt dessa. Ett exempel: eldrivna 

hjälpmedel – vad händer om något går sönder en söndag/röd dag? 

Dennis Bokedal, Astma- och allergiföreningen Nordost 

Det råder brist på specialister inom allergologi och de som finns kommer snart att gå i pension. Det 

saknas återväxt. Förr i tiden fanns allergikonsulenter som hade en bra koppling till skolan. Dennis 

föreslår att man startar ”allergiskolor” på samma sätt som inom andra medicinska områden. Han 
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tar också upp det positiva med alla nya metoder som kommer, allergivaccinationer och så vidare. 

Det finns en stor vinst i att prioritera barn så att de inte utvecklar multiallergier. 

Kerstin Söderberg, Hjärnkraft (förvärvad hjärnskada) 

Vårdkedjan för personer med förvärvad hjärnskada behöver stärkas. Akutvården är fantastisk men 

efter utskrivning saknas stöd. En generell fundering för hela funktionshinderrörelsen rör 

ansvarsfördelningen där det råder en stor otydlighet. 

Kent Olaisson, Diabetesförbundet 

Ögonvården är en stor fråga för dem med diabetes och Kent ser svårigheter med det arbete för 

koncentration av vård som är på gång då mottagningar flyttar/läggs ned. En annan aktuell fråga är 

fotvård för diabetiker.  

Sara Svensson, NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) 

SIP och samordning är jätteviktigt för målgruppen då många faller mellan stolarna. Det är viktigt 

med brukarinflytande för att samverkan ska bli bra. Bra om vi kan prata om vad brukarinflytande är 

och hur man kan arbeta med det på olika nivåer, exempelvis genom metoden ”delat 

beslutsfattande”.  

Tobias Engström, VGDL (Västra Götalands Dövas Länsförbund) 

Det är brist på pengar inom tolkverksamheten, önskar diskutera hur denna kan förbättras. Det finns 

heller inte tillräcklig kunskap om tolkanvändning på vårdcentral/sjukhus. Tobias arbetar själv som 

tjänsteman i kommunen och där har man ”en väg in”-policy, dvs om det inkommer en fråga så har 

man en hänvisningsskyldighet. Önskar att även hälso- och sjukvården fungerade så.  

Agne Fröjd, HRF (Hörselskadades förening) 

Hur ska funktionshindrade komma ut i arbetsmarknaden? Hur många procent av de anställda i 

regionen har någon typ av funktionshinder? Agne vill också diskutera cochlea-implantat samt 

budgetunderskottet hos Habilitering & hälsa. 

Britt Arthursson, Synskadades riksförbund 

Det är svårt för synskadade att hänga med när samhället digitaliseras. Man får ingen hjälp och 

hamnar ohjälpligt efter. 

Gruppen diskuterar de ämnen som lyfts och vad som vore viktigast att höra mer om på kommande 

möten. Både representanter för Lära och bemästra och Personcentrerat arbetssätt bör bjudas in.  

 

11.00 HSS Brukarråd 2.0 – hur vill vi arbeta? 
Gruppen går igenom rutiner för bland annat ekonomisk ersättning, information på webbsida 

(www.vgregion.se/brukarradet) och utskick av förhandsinformation/agenda.  

En fråga lyfts om huruvida ersättare kan bjudas in i de fall deltagarna får förhinder. Jonas/Sylvia tar 

med sig frågan för vidare diskussion. 

 

 

http://www.vgregion.se/brukarradet
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11.15 Omställningen och budget 2019 
Jonas berättar om omställningen av hälso- och sjukvården i VGR och vilka områden som omfattas: 

• Nära vård 

• Koncentration 

• Digitala vårdformer och tjänster 

• Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Mer information finns på webbsidan www.vgregion.se/vardskiftet  

Jonas berättar om budgetarbetet i den politiska organisationen. Mer information finns på 

webbsidan https://www.vgregion.se/politik/sa-styrs-vastra-gotalandsregionen/budget/partiernas-

budgetforslag 

Diskussion om kostnadsutvecklingen i regionen och övriga utmaningar vi står inför.  

 

11.45 Planering 2019 – mötestider 
8 maj 13.00-16.00 – Dockyard Hotel, Göteborg 

19 september 09.00-12.00 – Vänersborg eller VGR Konferenscenter, Göteborg 

5 december 09.00-12.00 – Vänersborg eller VGR Konferenscenter, Göteborg 

https://www.vgregion.se/vardskiftet
https://www.vgregion.se/politik/sa-styrs-vastra-gotalandsregionen/budget/partiernas-budgetforslag/
https://www.vgregion.se/politik/sa-styrs-vastra-gotalandsregionen/budget/partiernas-budgetforslag/

