
  ANTECKNINGAR Dnr HS 2017-00969 

 1 

 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 
Brukarrådet för funktionshinderfrågor 
 
22 november 2018, Regionens Hus, Vänersborg 
 
NÄRVARANDE 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
Jim Aleberg  
Jonas Andersson  

 
Brukarrepresentanter 
Bengt Fernström 
Elaine Johansson 
Hans Hedström 
Kenneth Sandberg 
Kent Olaisson  
Lena Svensson  
Mona Eriksson  
Ulla Adolfsson  

 
Ej närvarande  
Britt Artursson 
Erik Johansson Lönnroth 
Lisbeth Schmauch  

 
Tjänstemän 
Cecilia Berg Backström, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 
Sylvia Määttä, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 
 
Inbjudna 
Diana Hellmér (via Skype) 
Junis Hagberg 
Radi Jönsson 
 

  



  ANTECKNINGAR Dnr HS 2017-00969 

 2 

 
 

Inledning 
Brukarrådets representanter hälsas välkomna till dagens möte. 
Deltagarna presenterar sig. 

 

Omsorgspsykiatri 
Diana Hellmér, vårdenhetschef 
Avdelning 243, Omsorgspsykiatriska mottagningen, SU 
 
Diana berättar om omsorgspsykiatrin på Mölndals sjukhus som 
vänder sig till personer över 18 år med intellektuell 
funktionsnedsättning och svår psykiatrisk problematik. 
Verksamheten har ett regionalt uppdrag och upptagningsområdet är 
Västra Götalandsregionen och Norra Halland. 
 
I Mölndal finns både öppen- och slutenvård. Avdelningen har sex 
vårdplatser och kan därför behålla så lugn miljö som möjligt. 
Mottagningen har regelbundet kontakt med cirka 350 patienter men 
man följer inte bara sina egna patienter utan samarbetar också, 
som resursstöd, med primärvård och övrig psykiatri och kan genom 
detta nå ut till fler. Man stöttar också den kommunala vården 
genom handledning av personal på boenden. Detta uppdrag har 
utökats och en specifik tjänst finns utformad runt detta. 
 
Även om Diana inte upplever att det är för få vårdplatser i dagsläget 
ser hon gärna att verksamheten får växa och utökas. Man kommer 
framöver att satsa på marknadsföring så att fler får kännedom om 
den unika kompetens som finns, troligtvis ökar då behovet av mer 
resurser.  
 
Diana upplever att kunskapen om målgruppen har ökat och fortsatt 
ökar i primärvård, kommun och övrig psykiatri. Hon berättar också 
om den utbildningsinsats för ST-läkare som kommer att dra igång 
under 2019. 

 

Aktuella frågor 
Jonas går igenom inkomna frågor samt svar. Dokumentet bifogas 
minnesanteckningarna. 
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Teckenspråk och hörselimplantat – CI-teamet 
Radi Jönsson, överläkare, Junis Hagberg, enhetschef 
Logopedmottagningen och Hörselimplantatmottagningen 
Öron- näs- och halssjukvård, SU 
 
Radi och Junis berättar övergripande om CI-teamets arbete, med 
fokus på barn med hörselproblematik. Tekniken för Cochlea-
implantat (CI) har funnits i cirka 40 år och med hjälp av CI kan man 
skapa/återskapa hörselsinnet till viss del, förutsatt att interventionen 
görs vid rätt tidpunkt (före 4 års ålder). CI är en typ av intervention 
och hjälp till språk. Språk, oavsett tal- eller teckenspråk, är 
nödvändigt för människans utveckling av social kognition. 
 
CI-teamet gör noggranna utredningar för diagnos och prognos och 
man väljer den intervention som passar bäst för individen och 
familjen. I VGR finns cirka 700-bärare, ungefär 250 av dessa är 
barn. Vissa barn har inte förutsättningar för CI och i ett sådant läge 
förespråkas alltid teckenspråk. Radi förtydligar att CI-teamet har ett 
tydligt uppdrag utifrån evidens och hälso- och sjukvårdslagen, men 
att hon är medveten om den konflikt som upplevs mellan CI och 
teckenspråk. Det är barnhälsoteamen inom Habilitering och hälsa 
som har ansvar för dövkulturen. Diskussion i gruppen om 
situationen och Kenneth berättar om sina egna erfarenheter samt 
erfarenheter han fått vidarebefordrade från andra med 
hörselproblematik. 

 

Planering 2019 – ledamöter och mötestider 
Det är ej beslutat vilka representanter som kommer att ingå i HSS 
brukarråd för 2019 och framåt. Gruppen diskuterar hur urvalet ska 
ske och lyfter kritik mot hur man i kommittén för mänskliga 
rättigheter hanterat frågan för deras brukarråd. Viktigt att 
kommande representanter har en regional helhetssyn och inte bara 
representerar ”sina” diagnoser. Sylvia och Jonas diskuterar vidare 
och hör med Åsa Olsson och kommittén för mänskliga rättigheter 
om deras nomineringsprocess. 
 
Jim meddelar att detta blir hans sista möte. Han och Jonas tackar 
gruppen för deltagande och engagemang under årens lopp. 

 
God jul! 
 
Vid pennan, 
Cecilia Berg Backström 


