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09.15 Inledning 
Ordförande Jonas Andersson hälsar välkommen och alla deltagare presenterar sig. 

 

09.30 Aktuellt från brukarföreningarna 
Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland: I Göteborgs Stad har man beslutat att utreda om 

VGR:s policy för doft och parfym även ska gälla i kommunen. Det är ett stort steg att ha fått upp 

den frågan på agendan. Dennis Bokedal berättar också om det nybildade patientforumet på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Diabetesföreningen Västra Götaland: Kent Olaisson berättar om ett dialogmöte om 

diabetesvården i Västra Götaland som hålls nästa vecka. Inbjudna är politiker, profession och 

lokalföreningar. 

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL): Sveriges dövas riksförbund har kongress nästa helg 

och årsstämma hålls 19 juni. Tobias Engström har skickat in en artikel till lokaltidningar i Västra 

Götaland om att man vill kunna använda teckenspråket på fler ställen, bland annat på olika 

psykiatriska mottagningar. 

Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR): Mohammed Jaber berättar om 

att man arbetar med andra regioner om hjälpmedelsavgifter. Andra aktuella frågor är tolkning av 

bostadsanpassning och rätten att ta med insatser om man flyttar mellan kommuner. 

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG): Implementering 

av handboken för brukarinflytande pågår, nyligen hölls en stor konferens runt detta och 

kunskapsunderlaget ska spridas på olika sätt i regionen. Agneta Persson berättar också att det ska 

genomföras en brukarrevision för SIP barn och unga i regionen.  

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg berättar om en lyckad 

utbildningsdag om hjärnskakning/lätt hjärnskada. Det pågår också arbete runt att ta fram en folder 

om TBE och dess effekter. 

Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): Funktionsrätt Skaraborg har haft årsmöte och 

till helgen hålls Hörselskadades kongress. I övrigt är det fortsatt hårt arbete med frågan om hörsel- 

och syninstruktörer, berättar Agne Fröjd.  

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

kommunikationsmaterial som heter SamBi – samtal med bilder. Hon berättar också om problem för 

medlemmar på LSS-boenden, dessa kan inte träffas digitalt på grund av att det saknas wifi.  

Synskadades riksförbund (SRF): Synskadades riksförbund håller digital kongress 17-20 juni. Andra 

frågor är syn- och hörselinstruktörer samt kompetensförsörjning särskilt avseende ögonbottenfoto, 

berättar Erik Lönnroth.  

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben: Lisbet Karlsdotter tycker att verksamheten flyter bra och 

att digitala träffar ger en möjlighet att nå medlemmar i hela landet. 
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS): Pandemin präglar fortfarande arbetet i stor utsträckning även 

om antalet inlagda nu sjunker och smittspridningen minskar. Jonas Andersson berättar att grönblå 

samverkan har presenterat sitt budgetförslag, det ska snart upp i regionfullmäktige för beslut. Jonas 

berättar också att hälso- och sjukvårdsnämnderna planerar för en översyn av området habilitering 

och hälsa. Gruppen ser gärna att Mikael Forslund, direktör för Habilitering & hälsa, bjuds in till 

möte framöver.  

 

10.00 Ungas psykiska hälsa – arbete med regional medicinsk riktlinje (RMR) 
Evelina Stranne arbetar på Kunskapsstöd för psykisk hälsa, ett team inom enhet kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling på Koncernkontoret.  

Evelina berättar om ”En väg in” och en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) för barn och unga med 

tecken på psykisk ohälsa. RMR:en avser att ge stöd i vården av barn och unga och tydliggör 

ansvarsfördelningen på primärvårdsnivå.  

”En väg in” är en planerad regional enhet som inte kommer att ta emot besök utan är tänkt att 

fungera som ett kontaktcenter, för telefonrådgivning och triagering. Enheten kommer att kunna 

boka in ett första besök på BUP. Syftet är att utjämna oönskade regionala skillnader och säkerställa 

omhändertagandet av alla barn som söker för psykisk ohälsa. 

 

10.40 Stärkt arbete med samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland 
Jessica Ek har sedan 2019 ett uppdrag från VGR och VästKom att stärka arbetet med SIP i Västra 

Götaland.  

En revidering av riktlinjen för SIP har gjorts utifrån att det kommit ny lagstiftning sedan 2018, att 

tidigare lagstiftning inte givit önskad effekt och att det i Västra Götaland funnits dubbla riktlinjer 

genom VästBus. Den nya riktlinjen och SIP-processen finns på www.vardsamverkan.se.  

Jessicas uppdrag har, utöver revideringen, handlat om att ta fram nytt informations- och 

utbildningsmaterial och i stort öka kunskapen om SIP hos invånarna. En brukarrevision från 2018 

har varit en ledstjärna i arbetet, i den finns många tips på förbättringar som Jessica tagit fasta på.  

Själva SIP-processen är densamma även om vissa begrepp har förtydligats. Det nya är 

fokusförflyttningen från ett verksamhetsperspektiv till ett personcentrerat 

förhållningssätt/arbetssätt. Frågan ”Vad är viktigt för dig” är central.  

Jessica ger en bild av hur implementeringen fortskrider. Första steget har varit att informera 

chefer/ledare och nu ges utbildningar i SIP som verktyg till olika målgrupper. Nästa steg är att ta 

fram information riktad till invånare.  

Gruppen diskuterar och kommer med inspel vad gäller informationsmaterial, både avseende form, 

innehåll och spridning.  

http://www.vardsamverkan.se/
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11.10 Frågor och svar  
Jonas Andersson läser upp inkomna frågor och svar och gruppen diskuterar frågeställningarna. 

Dokumentet skickas ut i samband med mötesanteckningarna.  

Även sent inskickade frågor om vaccinationshanteringen diskuteras. 

 

11.50 Avslutning och kommande mötestider 2021 
Återstående mötestider är beslutade för 2021: 

 30 september 

 9 december 
 
Mötena hålls klockan 9.15-12.00, tills vidare i digital form på grund av pandemin. Vi byter plattform 
från Cisco till Teams men hoppas förstås att framtida kan hållas fysiskt. Ordförande Jonas 
Andersson tackar för deltagandet och avslutar mötet.   


