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09.15 Inledning och presentationsrunda 
 
Ordförande Pär Lundqvist hälsar alla välkomna och samtliga får presentera sig. 
Pärs första möte som ordförande HSS brukarråd och ny ordförande hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen, sedan 2 månader. 
Har tidigare jobbat som politisk sekreterare åt förgående ordförande Jonas Andersson. 
Epost: par.lundqvist@vgregion.se 
 

09.30 Aktuellt från brukarföreningarna 

 
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Elaine Johansson 

Elaine är ordförande i föreningen FUB, arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska ha 
samma rättigheter som andra människor, kunna leva ett bra liv med inflytande och delaktighet 
i samhället. Föreningen har ungefär 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och länsförbund 
runt om i landet.  
Även ordförande i föreningen Funktionsrätt i Västra Götaland, målet är att förbättra 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar inom Västra Götalandsregionen, 
skall få full delaktighet i samhället.   
 
Aktuellt, hjälpmedelsriskdag den 16:e maj 2022, Svenska mässan ” För vikten av en 
välfungerande hjälpmedelsförsörjning”. För mer information, länk till hemsida.  
 
Elaine jobbar framförallt med frågan kring myndigheter delaktighet och nationell styrning. 
Tidigare fanns det en nationell styrgrupp som hanterade hjälpmedel, men som upphörde 2014.  
Oavsett i landet så ska alla få tillgång till de hjälpmedel som de behöver för att få vardagen att 
fungera och att alla villkor ska gälla för alla, oavsett vart i landet individen bor. Ett nationellt 
perspektiv behövs så att samhället tar det ansvar för individens samlade behov av hjälpmedel. 
Idag behöver individen vända sig till olika huvudmän beroende på vilket hjälpmedel och vart 
det ska användas, i hemmet, i skola/arbete eller övrig miljö. Britt nämner också att de saknar 
hjälpmedelsinstitutet, där man kunde testa sitt hjälpmedel på plats för att hitta rätt, samt de 
kunde där kontrollera hjälpmedlen innan det levererades och på så vis öka kontrollerna. Nu 
tillverkas det hos leverantören och ut till brukaren direkt utan någon kontroll,   
 
 
 

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL): Tobias Engström.  
Det finns fem lokala föreningar i Västra Götalandsregionen, Borås, Göteborg, Lidköping, 
Trollhättan och Vänersborg.   
Tobias Engström nämner att tolkfrågan är viktig, ett extremt viktigt verktyg för att kunna vara 
delaktig i samhället. Tycker det är viktigt att det i patientinformationen och journalen finns en 
rad om att patienten är i behov av tolk, så att personalen inom hälso- och sjukvården är 
förberedda på detta inför patientmötet.   
 
 

 

 

http://www.vgregion.se/
mailto:par.lundqvist@vgregion.se
https://hjalpmedelsriksdagen.se/
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Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation 
som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med 
förvärvade hjärnskador. Förbundet är till för personer med egen skada, deras 
anhöriga/närstående och för personer som stödjer deras verksamhet. 
Kerstin nämner att ett viktigt och aktuellt arbete för organisationen är stärka civilsamhället. 
 

 

Diabetesföreningen Västra Götaland: Kent Olaisson  
Svenska Diabetesförbundet är en intresseorganisation för personer med diabetes som styrs av 
medlemmarna.  Förbundets högsta beslutande organ är riksstämman som hålls vart tredje år. 
Medlemmar är organiserade i drygt 90 lokala diabetesföreningar och 19 länsföreningar runt 
om i hela Sverige. 
 
Kent nämner att aktuellt just nu och inför 2022 är rundabordssamtal, insatser för barn och 
unga med typ 1 – diabetes, ”ta makten över diabetesen” samt läger året om för barn och unga 
och boken ”Hur du blir expert på din egen diabetes”.  
 

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG): Agneta 
Fröjd.  
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg är ett nätverk 
bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Har idag 
16 medlemsföreningar, i samverkan och nätverksarbete lär de sig av varandra och samordna 
resurserna för att få större tyngd i kontakten med samhället och vården.  
 
Agneta nämner att aktuellt är, bland annat, fyra olika studiecirklar som NSPHiG erbjuder. 
Vänder till brukare och är fokus på rättigheter inom vården och i samhället, indelat efter; 
- Din egen berättelse 
- Din egenmakt 
- Din rätt 
- Med starkare röst  
För mer information kan läsa här, länk till NSPHiG´s hemsida 
 
Aktuellt är också digitalisering – möjligheter och farhågor 
Ny rapport av brukarrevision, Berghagavägen bostad med särskild service. 
” 6 hyresgäster på Berghagavägen BmSS intervjuades. Sammanlagt bor 11 hyresgäster där. 
De flesta frågor blev gröna, däribland de allra viktigaste – frågor om trivseln på boendet, 
personalens bemötande och stödet i vardagen. Dessutom är majoriteten av de intervjuade 
nöjda med sitt sociala umgänge och har tillräckligt med fritidsaktiviteter.” (För mer 
information, länk till hemsidan). 
 
 
Riksförbundet Attention Skaraborg: Magnus Andersson. 
Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap. Magnus nämner att den vanligaste 
diagnosen inom NPF är Adhd. Magnus arbetar mest med frågor inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), med fokus på väntetiderna och tillgängligheten. 
 
 
 

http://www.vgregion.se/
https://nsphvastragotaland.se/utbildningar/
https://nsphvastragotaland.se/brukarrevisionsrapport-berghagavagen-bostad-med-sarskild-service/
https://nsphvastragotaland.se/brukarrevisionsrapport-berghagavagen-bostad-med-sarskild-service/
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Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR):  
Mohammed Jaber   
DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga, politiskt och religiöst 
obunden. Arbetar med att ge personer med nedsatt rörelseförmåga jämställd, jämlikhet och 
delaktighet i samhället. Ett nationellt arbete, fördelat över 21 distrikt/regioner och över 120 
avdelningar.  
 
Aktuellt just nu, som Mohammed är extra engagerad i, är tillgänglighetsfrågan, tillgängligheten 
till hjälpmedel, personlig assistens och friheten att flytta vart du vill i landet, med samma 
möjligheter. Vilket tyvärr inte är en självklarhet och inte jämlikt i Sverige, utan ansvaret för 
hjälpmedelsfrågor skiftar i landet, mellan huvudmännen.  
En annan viktig fråga Mohammed belyser är de ökade kostnaderna, kostnader för hjälpmedel 
och ex resekostnader som sjuktransport och färdtjänst.  
 
Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): 

Agne Fröjd, är ordförande i HRF, men är också i verksam i Funktionsrätt VGR.  
Aktuellt för HRF är ett flertal politiska möten och senaste mötet var med politikerna i 
Skaraborg, möte senast i november tillsammans med HRF (för medlemmar) tillsammans med 
HörNet (förtroendevalda). HRF fick ta del av statistik kring Sveriges hörselvård utifrån 
kvalitetsregistret Hörselbron, dessvärre fanns inte VGR med i presentationen med anledning 
av att VGR inte har råd, eller prioriterar inte att finansiera det registret. Tråkigt med anledning 
av vi vet att Sverige har en av landets bästa hörselvård, implantat har VGR varit dåliga på men 
det har också vänt, menar Agne.  

Synskadades riksförbund (SRF) Bohuslän, Camilla Svensson 

Är en ideell intresseorganisation av synskadade, som är partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation. Uppdelat 23 distrikt och 129 lokalföreningar och har idag 12 000 medlemmar, 
varav cirka 8 500 är synskadade. 
Camilla stöttar lokalt och regionalt. Viktiga frågor för henne och organisationen är färdtjänst 
och ledsagning, tillgänglighet och fysisk miljö, samt digitalisering, tillskapa så det finns rätt 
förutsättningar för personer med synskada, för att kunna ta del av digitaliseringen och inte 
hamna utanför.  
 

Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg Britt Artursson  
Ombudsman i SRF och fyra distrikt i VGR och där Britt arbetar med samverkan i många frågor. 
Instämmer med Camilla och kompletterar med frågor som berör samverkan med kommunerna 
och syncentralen.  
 

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben:  Lisbet Karlsdotter 
 Är en demokratisk och ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden som 
främst arbetar med rättighetspolitiska frågor. Unga Rörelsehindrade arbetar för att barn, 
ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder i åldern 0–32 år ska få bättre livsvillkor. Aktuella 
frågor kring tillgänglighet i samhället, hjälpmedel och rehabilitering.  
 

Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland: Dennis Bokedal 
Astma- och Allergiförbundet är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 
lokalföreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Här samlas människor med astma 
och allergisjukdomar samt anhöriga för att stötta och hjälpa varandra och för att påverka vårt 
samhälle på regional och lokal nivå. 
Dennis är verksam i Funktionsrätt VGR och anställd i astma och allergiförbundet i Göteborg 
och jobbar en del i kommunala frågor.  
 

http://www.vgregion.se/
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Pär Lundquist öppnar upp för fri dialog och frågor, nedan presenteras frågor och 
reflektioner:  
 
Saknar allergikonsulenter inom skola - Dennis 
Bristande kunskap om astma och allergi inom skola och skolhälsovård. Skolsköterskorna har 
inte alltid den kunskap som behövs. Allergikonsulenter hade behövts för säkerställa så att finns 
den kunskap och vård som skolan behöver, samt hjälpa föräldrarna, men kan också se att 
behovet finns på vuxensidan. Det har tidigare funnit i VGR men har avvecklats mer och mer 
och det var 10 år sedan den senaste slutade/försvann. Dennis hänvisar till att detta pågår just 
nu som en pilot i Stockholm, se inklippt information; 
 
”Allergikonsulenterna är erfarna barnsjuksköterskor med specialistkompetens inom astma och 
allergi. De är tänkta att vara en länk mellan sjukvården, hemmet och förskolan/skolan. Utifrån 
det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna:  
- Ge information, rådgivning och utbildning till personal inom förskolan och skolan gällande 
barnets allergi och eventuella mediciner.  
- Genomföra hembesök med syfte att göra en probleminventering av hemmiljön. Ge 
information och utbildning om allergibesvär, mediciner, undersöka inomhusmiljön och 
tillsammans med barnet och föräldrarna göra en gemensam plan för eventuella förändringar.” 
( Stockholm, Centrum för arbets- och miljömedicin, info ) 
 
 
Utöka syncentralens uppdrag - Britt 
Syncentralen har ett uppdrag att ge en grundutbildning i digitalisering, smart telefoner och 
datorer, men genomgång av appar finns inte i deras uppdrag. 
Britt poängterar att det är viktigt att de får ett utökat uppdrag, detta för att kunna hantera 
exempelvis digitalt vårdmöte.  Samt arbetarnas bildningsförbund (ABF) bristande kunskap om 
synskadades behov  
 
Behov av instruktörer för hörsel/syn – Britt, Agne 
Britt nämner att det finns brister i överlämningen mellan kommun och regionen gällande 
instruktörer, dessa personer ska hjälpa till i överlämningen rehabilitering i regionen och till 
kommunen.  När man är klar på syncentralen så hamnar man lite mellan stolarna.  
Agne fortsätter och nämner att många äldre med hörselskada och behöver hjälp med att 
underhålla sina apparater, kommunens ansvar, men de hänvisar till regionens hörselansvar. En 
hörsel/syn instruktör hade kunnat bistå med denna hjälp om det fanns ett tydligare ansvar.  
 
Hörselklasser  
Hörselklasser fanns förut, men nu finns bara dövskola i Vänersborg. Barnet/ungdomen 
integreras i vanliga klasser nu och det är inte bra, deras behov blir inte tillgodosedda på samma 
sätt.  
 
Bristande information under pandemin  
Tobias nämner att det fanns bristande information om pandemin på teckenspråk.  
 
Risk- och konsekvensanalys (ROK) Kent, 
Avser en omorganisering i Borås, gällande patientgruppen diabetes. Hur påverkar 
omorganiseringen patientgruppen? 
Beslut: Pär tar vidare frågan till styrelsen.   
 

Upphandling, specialmottagningar i Dalsland Bäckefors,  

http://www.vgregion.se/
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Amnesomrade/allergi/Folder_allergi%20Webb.pdf


  Anteckningar dnr HS  2021-00434 
 

POSTADRESS: 

Regionens hus 

541 80 Skövde 

BESÖKSADRESS: 

Regionens Hus, Hertig 

Johans gata 6, Skövde 

TELEFON: 

010-4410000 

 

HEMSIDA: 

www.vgregion.se 

 

 

En rad kring Endokrina finns inte längre med i upphandlingen. 
Beslut: Pär kollar med nämnden som sitter med upphandlingen. 
 

10:30 Habilitering och hälsa – verksamhetschef Mattias Johansson, hörsel verksamhet.  
Mattias var inbjuden med anledningen av den pågående upphandlingen av hörraparter och för 
en öppen dialog.  
 
Pågående upphandling av hörapparater 
Tidigare har VGR haft Sveriges bästa hörapparats avtal och Mattias kan inte säga allt för 
mycket om den pågående upphandlingen, på grund av sekretess och upphandlingen är pausad 
och överprövad, där 2 av 3 delar är under granskning. Det befintliga avtalet som finns i VGR 
löper fortfarande på och det nya avtalet ska börja gälla från och med april 2022. Mattias kan 
ändå säga att det kommer vara lika bra avtal som det vi har nu. Tekniska hjälpmedel finns inte 
med i den pågående upphandlingen, utan berör endast hörapparater.  
Inför upphandlingen så fick habilitering och hälsa inom VGR ta del av en samling av ett 
frågeformulär från brukarorganisationen.  
 
I alla nya hörapparater finns inbyggda batterier som är uppladdningsbara.  
Vad händer med rättviseavgiften som finns för lösa batterier, om alla har batterier kommer bli 
uppladdningsbara? Beslut: Pär tar med sig frågan.  
 
Hörsel- och syninstruktörer 
Britt och Agne lyfter upp samma problematik som ovan gällande bristande instruktörer för 
hörsel/syn. Fyra kommuner satsar på att utbilda nya hörselinstruktörer, vilket är luten 
framgång. Där kommunen bollar gärna över frågan till regionen och tvärtom.  
Regionen har habiliteringsansvaret och Mattias nämner att samverkan är starkare inom syn än 
inom hörsel.  
 
- Hur många kommuner saknar instruktörer? IOP samarbete i Uddevalla, 3 av 18 kommuner 
enligt Camilla. Minoritet av kommunerna. För ett antal år sedan hade fler kommuner, skett en 
tråkig utveckling.  
 

- Vad är skälet till att de tar bort resurserna? Finns inget lagstadgat krav på att instruktören ska 
finnas, vanligaste svaret Agne får hos kommunerna i Skaraborg.  
 

Digitala kallelser inom hörsel och syn. 
Habilitering och hälsa kommer vara först ut i Millenium och kallelserna är inte i punktskrift och 
finns ingen rad gällande hjälpmedel som man får förskrivet.  
Elaine, lyfter upp att det är viktigt att ni måste ta hänsyn till de grupper som inte är 
digitaliserade, lyhörd för individens behov. Diskriminering uppkommer, hänvisar till 
Socialstyrelsens rapport.  
 

Vidare dialog förs gällande kallelser, att det är viktigt att det ska finnas en valmöjlighet till hur 
individen vill få sina kallelser, att man ska kunna anpassa utifrån individens behov. Viktigt att 
belysa att alla inte kan ta det av digitalisering, verktygen är ännu på plats för att möjliggöra 
hanteringen.  
 
I det nya journalsystemet Millenium borde patienten kunna välja hur man få till sig kallelser, 
önskemål från gruppen utifrån ovanstående dialog, bjuda in en objektspecialist inför ett 
kommande möte 2022. Beslut: Sylvia och Erika, tillsammans med Pär försöker boka in lämplig 
person och välkomnar Mattias igen till ett senare möte.  

 

http://www.vgregion.se/
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11:00 Hjälpmedelscentralen, korttidslån av hjälpmedel i samband med reparation 
Christina Hammar  
Christina Hammar går igenom bildspelet, bildspelet bifogas. 

Presentation utgår inte från hjälpmedel inom syn- och hörselnedsättning.  

 
Tillvägagångssätt när lånehjälpmedel efterfrågas 
Om en person inte kan vara utan sitt hjälpmedel under tiden det repareras 
- Förskrivare noterar i arbetsordern om behov av lånehjälpmedel finns och i så fall vilken typ. 
I dessa fall behöver tekniker inte ta kontakt. 
- Om förskrivare inte noterat i arbetsordern men behov finns - Tekniker tar kontakt med 
förskrivare för att stämma av om lånehjälpmedel kan erbjudas. 
 
Hjälpmedel som lånas ut är 
Standardhjälpmedel och ev. standardtillbehör 
-  Hjälpmedel i ordinarie sortiment, lagerhållna 
-  Endast grundinställningar som kan utföras av tekniker  
-  Hjälpmedel som är specialanpassade kan endast i undantagsfall tillfälligt ersättas 
 
Exempel på hjälpmedel som lånas ut: 
-   Rullstol, rollator, arbetsstol, enklare elrullstol mm 

 
Reflektion som uppkom utifrån presentationen: 
Christina hänvisar till att det finns ett journummer, något som alla inte visste om, samt att 
förskrivaren behöver göra en skild bedömning, huruvida personen har rätt jour eller inte.  
Länk till hemsidan och fliken ”rätt till jour” 
Rätt till jour - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
 
- Samt att det är svårt att få dubbelförskrivning av hjälpmedel  
 

 
11.10 Frågor och svar 
 

Pär läser upp inkomna frågor och svar och gruppen diskuterar frågeställningarna. Dokumentet 
skickas ut i samband med mötesanteckningarna.  
 
 
Omsorgpsykiatrisk Mottagning i Mölndal – inskickad fråga från Elaine Johansson (FUB) 
Vad vet politiker i regionen om verksamheten och hur uppfattar man verksamheten? 
I regionen finns en unik verksamhet som heter Omsorgspsykiatrisk mottagning där man tar 
emot personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning och svår psykiatrisk 
problematik. Detta är det enda team som finns i Sverige. De erbjuder konsultation kring 
omvårdnad och medicinering kartläggning av utvecklingsnivå, samtalskontakter och 
handledning till nätverk. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut 
och fysioterapeut. 
 
Teamet gör ett fantastiskt arbete och har funnits i 30 år och vid flera tillfällen varit föremål för 
diskussion om sin existens. Min känsla är att kunskapen om verksamheten är alldeles för liten. 
Många känner inte till att verksamheten finns överhuvudtaget. Efterfrågan av teamets tjänster 
från brukare, anhöriga och personal som arbetar med målgruppen är väldigt stor och man 
behöver mer resurser. 
 
Vad vet politiker i regionen om verksamheten och hur uppfattar man verksamheten? 

http://www.vgregion.se/
https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/privatpersoner/felanmal-ditt-hjalpmedel/ratt-till-jour/
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Beslut: Sylvia och Erika bokar in Adrian Frid till ett kommande möte under 2022. 
 
Även inkommande frågor och reflektioner under sittande möte diskuteras. 
 
Patientportal, ligger i molnet, juridiken och FVM/Millenium försöker nu lösa problemet.  
Patientportalen innehåller patienthistorien och den borde även innehålla frågor likt 
hälsoundersökningen, som läkaren kan plocka fram inför/under läkarbesöket.  
 
Intressepolitiskt program – Dennis  
”Bifogar vårt Intressepolitiska program där vi tagit fram vad vi anser behövs, för personer med 
astma, allergi och annan överkänslighet, för att de skall få en sjukvård, regiontrafik och skola 
med god kvalité och för att de skall få ett friskare liv.  
Vi kommer att följa upp dessa punkter och förväntar oss att kunna ha en bra och öppen 
diskussion hur VGR skall kunna införa detta inom snar framtid.” 

Intressepolitiskt 

program-Västra Götaland-v3.pdf 
 
 

 
11.50 Kommande möten och avslutning 
 

Mötestider är beslutade för 2022 

  24:e mars  Digitalt via Teams  
  5:e maj  Fysiskt, lokal Resenären, VGR Konferens, Stationshuset, Göteborg 
 15:e september Lokal Resenären 

 3:e november Lokal Resenären 

 
Möten hålls klockan 9:15 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgregion.se/

