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1. Inledning och presentationsrunda 

Pär Lundqvist ordförande HSS sedan 1/10, andra mötet som ordförande i HSS brukarråd.  
 

Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 

Carolina Bergerum deltar under första timman av mötet. Carolina är ny regionutvecklare inom 
enhet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, kollega till Sylvia och Erika och kommer ersätta 
Sylvia som handläggare. Varmt välkommen! 
 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen - Pär Lundqvist 
Ny politisk organisation för mandatperiod 2023–2027  
 
På regionstyrelsens sammanträde den 29:e mars presenterades förslag till ny politisk 
organisation 2023–2027, länk beslut och protokoll i korthet.   
 
” Förslaget innebär i korthet att en strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas för att 
hantera långsiktiga och frågor av strategisk karaktär. En operativ nämnd övertar arbetet med 
att omsätta den strategiska nämndens strategier i praktiken, och ger uppdrag till vårdgivare 
utifrån ett regiongemensamt perspektiv. 
 
Fem delregionala nämnder får ansvar för dialog med olika aktörer och att driva 
folkhälsofrämjande insatser. Inom området regional utveckling inrättas en miljö- och 
regionutvecklingsnämnd, en infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd och en kulturnämnd. 
Detta innebär att vissa ansvarsområden flyttas mellan dagens befintliga nämnder. 
 
Arbetet med att utforma nya reglementen till nämnderna inleds i och med att regionstyrelsen 
och regionfullmäktige beslutar om den nya organisationen. Det fortsatta arbetet leds av en 
politisk styrgrupp som tillsammans med regiondirektören arbetar med frågan. Inom 
Koncernkontoret samordnas arbetet av en särskild grupp som regiondirektören utser. 
 
Beslut om reglementen och andra förändringar ska vara klart innan det nya regionfullmäktige 
tillträder under hösten.”  
 
Beslut: Regionfullmäktige ska fatta beslut på kommande sammanträde 14:e april. 
 
 

2.  Aktuellt från brukarföreningarna 

 
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Elaine Johansson 
Aktuellt just nu är digitala kaffemöten, träffas kring olika ämnesområden och där flertal 
medlemmar har varit delaktiga, positiv respons och nåts ut brett tack vare att det är digitalt, 
medför också en stärkt medlemsorganisation.  
 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt 1989 och utbildningsinsatser 
erbjuds för att möjliggöra och skapa tillgänglighet för alla, viktig del för att demokratin ska 
fungera. Mittval.nu är en plattform som Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (Mucf) ansvar för och erbjuder olika 
aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning om att rösta, om de olika valen 

http://www.vgregion.se/
https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionstyrelsen/regionstyrelsen-29-mars-2022/
https://mittval.nu/
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i Sverige och om att säga sin åsikt.  
 
- Hjälpmedelsriskdagen 16 maj, nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande 
hjälpmedelsförsörjning. Svenska Mässan + digitalt  
Läs mer om konferens upplägg, klicka här  
- Anhörigdag 18 maj, klockan 8:30 – 16:00, Dalheimers Hus + digitalt, Göteborg 
Läs mer om dagens upplägg, klicka här 
 

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL): Tobias Engström nämner att han är just nu 
engagerad i tolkfrågor och tillgång till tolk, inte bara på distans.  
Habilitering och hälsa vill i större utsträckning erbjuda teckentolk på distans/digitalt, något 
som inte alltid underlättar och passar alla. Tobias nämner att alla insatser inom vården inte är 
optimalt med teckentolk på distans, exempel hos tandvården. Tekniken är inte alltid 100% och 
vissa är oroliga för att det inte blir kvalitet- och patientsäkert med alltid tolk på distans. Beslut 
har fattats utan att ha fört en dialog med VGDL.  Kommer tas upp under nästkommande 
årsstämma den 18:e juni.  
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg 
Mycket på gång och Kerstin delar med sig av delar av det; 
 
- TBE-utbildningen, 27:e april, klockan 13:00 – 16:00. Fästingburen hjärninflammation, från 
bett till TBE – Vad händer med kroppen?  Läs mer om utbildning här 
 
- MiniExpo välfärdsteknik 12–13 maj. Fokus på välfärdsteknik som syftar till att höja kunskap 
och ge inspiration. Vi riktar oss mot dig som har en funktionsnedsättning. Mässan har även 
relevans för dig som är äldre och/eller anhörig. Länk till inbjudan  
 
- Levande bibliotek, en stödfunktion för hälso- och sjukvården i VGR.  
Invånare, patienter, närstående och patient- och brukarföreningar är en viktig resurs för 
utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården. Länk till presentation och brev till 
föreningar, för spridning. 
 

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG): Agneta 
Persson fortsätter att ta fram utbildningsinsatser tillsammans med Göteborgs stad kring 
psykisk ohälsa, där målgruppen bland annat är socialsekreterare, boendestödjare med mera.  
Samt webbutbildningen till handboken i brukarinflytande lanseras under majmånad. 
 
Pågår löpande dialogfikor med olika teman, bland annat; 
- Valår – demokrati och delaktighet för alla, läs mer här 

- Ekonomins betydelse för vård psykisk hälsa, läs mer här  
- Forum UserInvolve - Vad behövs för att brukarrevisioner ska bidra till förändring? Läs mer här 
 

Riksförbundet Attention Skaraborg: Magnus Andersson.  
Pågående dialoger med BUP kring väntetiderna och tillgängligheten. Är det fler som söker till 
BUP och iså fall förstå varför söker allt fler till BUP. ”Köerna till BUP är ett gammalt problem 
som trots statliga satsningar och ambitioner från regeringen består. Regionerna menar att 
köerna bland annat beror på ett ökat söktryck. Inte heller detta är något nytt och nu kritiseras 
de återigen.” Läs mer här, länk till Attention  
 

Magnus nämner att det arbetas en hel del i östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Pär 
föreslår att vi bjuder in ordförande till Psykiatriberedningen Gunilla Druve Janson till 

http://www.vgregion.se/
https://hjalpmedelsriksdagen.se/
https://anhoriga.se/konferenser/anhorigdagen-2022/
https://hjarnkraft.se/2022/03/24/fran-bett-till-tbe/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-67/native/Inbjudan%20-%20Save%20the%20date%20MiniExpo%2012-13%20maj%202022.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-66/surrogate/Levande%20Bibliotek%20presentation%20till%20f%c3%b6reningar.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-65/surrogate/Levande%20bibliotek%20brev%20till%20f%c3%b6reningarna.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-65/surrogate/Levande%20bibliotek%20brev%20till%20f%c3%b6reningarna.pdf
https://nsphvastragotaland.se/digital-dialogfika-5-4-valar-demokrati-och-delaktighet-for-alla/
https://nsphvastragotaland.se/digital-dialogfika-5-4-valar-demokrati-och-delaktighet-for-alla/
https://nsphvastragotaland.se/digital-dialogfika-22-2-ekonomins-betydelse-for-var-psykiska-halsa/
https://nsphvastragotaland.se/valkomna-till-forum-userinvolve/
https://nsphvastragotaland.se/valkomna-till-forum-userinvolve/
https://attention.se/2022/02/28/koerna-till-bup-maste-bort/
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nästkommande möte med HSS brukarråd och ber henne delta i frågan och presentera 
regionens olika insatser kring psykisk ohälsa bland barn och unga. 
 

Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR):  
Mohammed Jaber nämner, som många andra, att det är fokus på valet och olika dialogsamtal 
med politikerna. DHR ska skicka ut en enkät till samtliga vårdcentraler, inventering i relation till 
tillgänglighetsfrågor. Alla vårdcentraler uppfyller inte de krav kring tillgänglighet som definieras 
i Krav- och kvalitetsboken (Kok-boken). Sylvia tipsar också om tillgänglighetsdatabasen som 
regional utveckling förvaltar och den kände Mohammed till. Även arbete och dialog kring 
tillgänglighetsperspektivet i förhållande till kollektivtrafiken och Västtrafik, få det så tillgängligt 
som möjligt och anpassas för alla funktionsnedsättningar.  
 
Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): 

Agne Fröjd instämmer med Tobias och arbetar också en hel del med tolkfrågor, för personer 
med hörselskada och möjligheten till skrivtolkning. Instämmer också att medlemmarna har 
upplevt en hel del problem med tekniken och uppkopplingen, men ser också fördelar med 
distanstolkning och att det är lättare att få, samt sparar på restid och miljön. Men instämmer 
även med Tobias gällande kvalitet- och patientsäkerheten för de som har tolk på distans, 
önskvärt hade varit att ha en på plats och en på distans.  
 

Agne nämner också svårigheterna med lokalerna och väntrum på plats, att många lokaler har 
dålig akustik och det blir svårt att ta upp ljudet, samt att besöka sjukvården under pandemin 
har gjort det mer besvärligt med anledning av att vårdpersonalen har både haft visir och 
munskydd, både svårt att höra och läsa på läpparna. Agne har bland annat svårt att höra Pär 
under sittande möte, Pär sitter uppkopplad i ett mötesrum i Regionens hus, Göteborg. 
 

Agne avslutar med;  
- Vikten av tillgång till syn- och hörselinstruktörer i regionen, fyra kommuner inom Skaraborg 
har utbildat personal, men många kommuner återstår. 
- Inte fått någon återkoppling gällande avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri 
Pär nämner att det ska upp på Regionstyrelsen på tisdag, 29:e mars. Kompletterat med 
protokoll, punkt 4. 
- Bemötande på vårdcentraler, skiljer sig väldigt mkt. Ledarskapsfrågor och bemötande borde 
bli politiskt.   
 
Synskadades riksförbund (SRF) Bohuslän, Camilla Svensson 
Aktuella frågor, bemötandefrågor inom hälso- och sjukvården och framför allt hos 
vårdcentralerna, upplever brister i bemötandet mot synskadade.  Samt inför valet, lokala och 
regionala möten med politikerna, fokus på digitalisering och där habilitering och rehabilitering 
behöver ta ett större ansvar, när invånarna/patienter inte klarar av den digitala anpassningen.  
Exempelvis lyfts behovet av kallelser via punktskrift, men frågan skickas bara tillbaka, 
syncentralen påtalar att det inte är deras uppdrag. Samt ge kommunen uppdraget; Syn- och 
hörselinstruktörer. 
 

 
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben:  Lisbet Karlsdotter 
Frågor och arbete kring medlemmarnas ekonomiska trygghet, hjälp med att söka ekonomisk 
stöttning, en viktig fråga och arbete eftersom många av medlemmarna inte har möjlighet till 
att arbeta. Frågor har uppkommit i samband med det pågående kriget i Ukraina, exempelvis 
hur hanteras krissituationen/ krisstödet i Sverige. Anpassa manual till krisen och 
tillgängligheten till skyddsrum och en drivande del i att förbygga och hantera kris är 
arvsfondsprojektet Krisstöd, ” Projekt Krisstöd arbetar med att förbättra krisstödet inom 

http://www.vgregion.se/
https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionstyrelsen/regionstyrelsen-29-mars-2022/
https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionstyrelsen/regionstyrelsen-29-mars-2022/
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personlig assistans. Man vill skapa verktyg för framtiden. För detta ändamål har det tagits fram 
enkäter för att assistansanvändare”.  Länk till ifA:s Faceboks sida  
   

Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland: Dennis Bokedal 
Dennis har sedan det senaste mötet haft en dialog med koordinatorn Kerstin Hinz för RPO 
lung- och allergisjukdom och vidare dialog med RPT Astma och Kol.  
 
Det intressepolitiska programmet som Dennis spred vid föregående möte har föreningen 
försökt sprida vidare och uppmanat till debatt och är en bit på väg. 
Politiken har haft en dialog med tjänstemännen kring astma och allergifrågor. 
 
Utdrag ur det intressepolitiska programmet; 
”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”. Läs hela programmet här 
 
Patienter med svår astma bör regelbundet träffa specialistläkare. Dennis nämner att de har 
försökt få kontakt med specialistmottagningar, men utan framgång, trots att de har säkerställt 
kontaktuppgifterna och stämt av med Sylvia.  
 
Förbundet har gjort en undersökning och frågat föräldrar om matallergier i förskola och skola, 
resultatet visade, bland annat, att det finns ett stort antal barn som har blivit utan mat i 
förskola och skola på grund av deras allergier 
 
 

Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg Britt Artursson kunde inte medverka.  
Diabetesföreningen Västra Götaland: Kent Olaisson kunde inte medverka. 
 

3.  Information om kunskapsstyrningen, regionalt och nationellt – Kerstin Hinz 

Kerstin Hinz, Koncernkontoret, har en dragning kring Kunskapsstyrning på nationell och 
regional nivå, länk till presentation.  
 
 

4.     Frågor och svar  
- En fråga har inkommit från Agne, reseersättning, länk till fråga och svar. 
 
 

5.    Extra insatt: Lägesrapport Sjukvårdsfrågor i relation till invasionen av Ukraina. 
Uppdatering 24/3, Per Albertsson, Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret. 
Länk till presentation och utdrag från presentation; 
 
EU överens om att aktivera massflyktsdirektiv  
De som omfattas av direktivet är: 
a) ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24:e februari 2022 
b) statslösa personer och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, om åtnjöt 
internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24:e februari 2022. 
De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina. 
c) Familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b. 

http://www.vgregion.se/
https://www.facebook.com/groups/254770602890833/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-71/native/Intressepolitiskt%20program%2c%20Astma-%20och%20allergif%c3%b6reningen%20i%20VGR%202022.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-70/native/2022-03-24%20Information%20om%20Kunskapsstyrningen%20-%20Kerstin%20Hinz.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-64/surrogate/2022-03-25%20HSS%20Brukarra%cc%8ad%2c%20Fra%cc%8agor%20och%20svar.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-69/surrogate/2022-03-24%20V%c3%a5rd%20flykting%20Ukraina%20.pdf
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Anpassning VGR 
Vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dom vård motsvarande den vård 
som asylsökande har rätt till, enligt lag. Det gäller både personer som berörs av EU:s 
massdirektiv och övriga som flytt från Ukraina men som nu vistas i Sverige.  
 
Inom VGR är det tillräckligt att den vårdsökande eller medföljande för barn kan identifiera sig 
och anger att man flytt från Ukraina. För ensamkommande barn gäller inte kravet på att kunna 
identifiera sig.   
 
Vilken vård? 
- Den som inte fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som erbjuds den 
som är bosatt inom regionen. 
- Den som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort 
och preventivmedelsrådgivning samt tandvård. 
- Hälsoundersökning ska erbjudas när individen har etablerat boende inom regionen. I andra 
fall ska hälsoundersökning erbjudas så snart det lämpligen kan ske.   
   

6. Omsorgpsykiatrisk Mottagning i Mölndal – Adrian Frid, överläkare inom psykiatri. 
Länk till presentation och utdrag från presentationen; 
 
Mottagningens målgrupp; 

• Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning 

• Svår psykiatrisk problematik 
• Beteendeproblem 

 
Historik 

• Funnits i 30 år 
• Började med slutenvårdsenhet på Sankt Jörgen  
• Behov av uppföljning och man öppnade öppenvårdsmottagningen 
• En unik mottagning i Sverige 
• Wallinsgatan 6, Mölndal, ca 13–14 år 
• Tidigare slutenvård Avd. 243 
 

Vad kan de erbjuda; 
• Konsultation eller handledning till nätverket 
• Samverkan 
• Neuropsykologisk utredning 
• Samtalsstöd till patient och/eller närstående 
• ADL-bedömning 
• Läkemedelsbehandling med uppföljning 
• Intyg 

 
Länk till hemsidan  

 
7. Kommande möten och avslutning 
Mötestider är beslutade för 2022, möten hålls klockan 9:15 – 12:00 
 

 5:e maj  Fysiskt, lokal Resenären, VGR Konferens, Stationshuset, Göteborg 
 15:e september Lokal Resenären 

 3:e november Lokal Resenären 

http://www.vgregion.se/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9466-649713039-68/surrogate/2022-03-24%20Omsorgpsykiatrisk%20Mottagning%20i%20M%c3%b6lndal%20.pdf
https://www.google.com/maps?ll=57.662990,12.000331&q=57.662990,12.000331+(Wallinsgatan%25206,%2520431%252041%2520M%25C3%25B6lndal)&z=15
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-2/psykiatri-kognition-och-aldrepsykiatri/enheter/omsorgspsykiatri-oppenvard/

