
  Anteckningar dnr HS  2022-00407 
 

POSTADRESS: 

Regionens hus 

541 80 Skövde 

BESÖKSADRESS: 

Regionens Hus, Hertig 

Johans gata 6, Skövde 

TELEFON: 

010-4410000 

 

HEMSIDA: 

www.vgregion.se 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Brukarrådet för funktionshinderfrågor 
5 maj 2022, fysiskt, Stationshuset Göteborg 

 

 
NÄRVARANDE 
 
Brukarrepresentanter 
Agne Fröjd 
Britt Artursson 
Dennis Bokedal 
Elaine Johansson 
Kent Olaisson 
Kerstin Söderberg 
Lisbet Karlsdotter 
Mohammed Jaber 
Tobias Engström 
 
Tjänstemän 
Ann-Christine Andersson, vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg 
Carolina Bergerum, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 
Erika Ekstrand Adolfsson, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret 
 
Inbjudna 
Ida Wernered, tjänsteperson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Ej närvarande 
Agneta Persson 
Camilla Svensson 
Magnus Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgregion.se/


  Anteckningar dnr HS  2022-00407 
 

POSTADRESS: 

Regionens hus 

541 80 Skövde 

BESÖKSADRESS: 

Regionens Hus, Hertig 

Johans gata 6, Skövde 

TELEFON: 

010-4410000 

 

HEMSIDA: 

www.vgregion.se 

 

 

 
1. Inledning och presentationsrunda 

Pär Lundqvist ordförande HSS kunde tyvärr inte medverka, med anledning av ett annat 
sammanträde.   
Ann-Christine deltar och tar idag rollen som ordförande för HSS brukarråd, Ann-Christine är 
inbjuden till dessa samråd och är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg. 
 
Sylvia Määttä deltar inte längre från koncernstab hälso- och sjukvård och ersätter är numera 
Carolina Bergerum, tillsammans med Erika Ekstrand.  

 
Mohammed Jaber och Britt Artursson deltar digitalt och resterande deltar i rummet. Ida 
Wernered som är inbjuden deltar också digitalt via teams.  
 
 

2.  Aktuellt från brukarföreningarna 

 
Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg Britt Artursson. 
Har nyligen haft sitt årsmöte. Fokus på valet och försöker påverka så mycket som möjligt,  
besöker valstugorna, bjuder in politikerna på AW och Quiz. Även fokus på frågor och 
områden som inte rehabilitering klarar av. Synskadades Riksförbund har en vision, att 
rehabilitering ska göra en person trygg, säker och kapabel att leva med fullt deltagande i 
samhället. 
 

 

Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR): Mohammed Jaber. 
Enkäten har nu har gått ut till samtliga vårdcentraler inom regionen, för att följa upp hur väl 
tillgängligheten är i undersökningsrummen. Regionens vårdcentraler uppfyller 
tillgänglighetskravet, pågår nu en löpande uppföljning av de inkommande svaren. Fortsätt 
fokus på valet och dialog med politikerna, där det finns flera viktigt områden/ämnen att lyfta 
upp, där sjukresor och slopad avgift på hjälpmedel är viktiga frågor. Flera 
medlemsorganisationer slås samman för att belysa och stärka dessa områden. 
 

 

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Elaine Johansson. 
Som Elaine nämnde under senaste mötet så Hjälpmedelsriksdagen och Anhörigdag i mitten av 
maj, det är cirka 117 anmälda fysiskt och 600 digitalt.  
Förutom de två inbokade konferenserna så pågår löpande samtal med politikerna, uppdelat på 
flera kvällar där de samtalar med de 8 partierna från regionen. Valet närmar sig och det är 
viktigt att se till så att deras medlemmar får det stöd de behöver inför valet för att få kunskap 
och möjliggöra att rösta, genom att, bland annat, tillgänglighetsanpassa vallokalerna.  
Elaine har också fått ta del av statistik från patientnämnden och där framkommer det att över 
50% av de ärenden som har kommit in gäller bemötande, ej sakfrågor. Patienter upplever i 
väldigt stor utsträckning att de får dåligt bemötande inom hälso- och sjukvården och det är 
väldigt tråkiga siffror.  
Västra Götalandsregionen erbjuder en webbutbildning om bemötande av personer med 
funktionsnedsättning, länk till mer information via regional utveckling – mänskliga rättigheter. 
Ta upp detta igen under hösten.  
Det nämns att patienter hamnar lätt mellan stolarna och får inte den vård och rehabilitering de 
behöver, eftersom det inte finns en brygga mellan vårdcentraler och rehabilitering. Det finns 

http://www.vgregion.se/
https://hjalpmedelsriksdagen.se/
https://anhoriga.se/konferenser/anhorigdagen-2022/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/utbildning/webbutbildning-om-bemotande-av-personer-med-funktionsnedsattning/
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en regional riktlinje, men den kanske behöver ses över, eftersom just nu upplevs det vara 
väldigt mycket stuprör.  
Digital teknik har bidragit till försämringar. De flesta professionerna pratar endast patienten, i 
stället för att både använda både teori och praktik. Fysioterapeuterna utövar inte längre 
behandling, utan pratar mest med patienten.  
 
 

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL): Tobias Engström. 
Dövas Länsförbund har inte haft sitt årsmöte än, utan blir den 18:e juni.  
Arbetar en hel del inför valet, försöker sprida en hel del information och spridning på 
hemsidan, både via videomaterial och intervjuer, både med medlemmar och politiker.  
Till hösten är det inte bara fokus på valet, utan också teater.  
Förbundet har tillsammans med Riksteatern crea en föreställning till hösten, Tidsspiralen, en 
dramakomedi om upptäckten av ett bortglömt samhälle.  Föreställningen spelas på svenska 
och svenskt teckenspråk. Läs mer om Tidsspiralen här 
 
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg.  
I slutet av april hade en halvdagsutbildning i TBE (fästingburen hjärninflammation, vad händer 
med kroppen) och är en ny utbildningsinsats. Vi kan alla vaccinera oss mot TBE, men det är inte 
kostnadsfritt och just nu är det är vaccinet en kostnadsfråga för många och allt fler barn blir 
drabbade.  
Som Kerstin har nämnt tidigare så är det inom kort ett MiniExpo kring välfärdsteknik och som 
syftar till att höja kunskap och ge inspiration. Riktar sig mot dig som har en 
funktionsnedsättning. Mässan har även relevans för dig som är äldre och/eller anhörig på 
Dalheimers hus. Läs mer här. 
Kerstin lyfter också upp Levande bibliotek, läs mer här och sprid för att fler att bidra 
patientberättelser  
 

 
Riksförbundet Attention Skaraborg: Magnus Andersson.  
Det är pågår fortfarande dialoger kring barnens situation och den psykisk ohälsan med fokus 
på köerna till BUP, framförallt inom Skaraborg med också inom hela regionen.  
Nämner också att det är en del arbete inför valet och fokus på skola och elevhälsan. Skolan 
ansvarar för barnen och insatser vid psykisk ohälsa. Magnus deltar i pilotarbetet som Östra 
nämnden arbetar med gällande insatser för barn och unga kring psykisk ohälsa, något Ida 
Wernered kommer berätta mer om senare idag.   
 
 
Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): Agne Fröjd. 
Utvecklingen och operationer av hörselimplantat ökar, blivit stora framsteg där många är 
väldigt nöjda. Cochleaimplantat (CI) är hörselimplantat som gör att gravt hörselskadade och 
döva kan uppfatta ljud, resultaten kan variera, men för många blir det ett stort positivt lyft i sin 
tillvaro.   
Restriktionerna är borta, men covid-19 är fortfarande kvar och sjukvårdspersonal har 
fortfarande munskydd och visir, vilket gör det fortfarande svårt att både höra och läsa på 
läpparna. Viktigt att fortfarande belysa att det blir svårt för många att ta del av all information 
som sjukvården ger, samt lokalernas akustik gör inte situationen bättre eller lättare. 
Agne vill att vi ska till nästa möte ta med oss följande frågor; 
- Regler för att ta med sig husdjur i taxiresor (sjukresor, färdtjänst etc), upplever att det finns 
olika regler?  

http://www.vgregion.se/
https://crea.riksteatern.se/tidsspiralen/
https://allagehub.se/2022/02/23/save-the-date-miniexpo-valfardsteknik/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/kvalitetsdriven-verksamhetsutveckling/patienter-som-medskapare/levande-bibliotek/
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- Västfastigheter gällande akustiken  
 
 
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben:  Lisbet Karlsdotter. 
Har nyligen haft sitt årsmöte och där bland annat lyfte upp svårigheterna för funktionsnedsatta 
att ta sig med kollektivtrafiken och Västtrafiks brister både på buss och spårvagn. Dörrar som 
stängs för snabbt, trånga utrymmen och trappsteg. 
 Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben har under många år samarbetat med Hans Sjöberg 
och Teater Kattma. En teater som arbetar med att inkludera och integrera med skådespelare 
med och utan funktionsnedsättningar. Teater Kattma har nu blivit också en podd och under 
senaste avsnittet gästar två medlemmar från Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Länk 
till podden via Youtube. 
Även fokus på valet, som för er andra, där fokus är på att stimulera och informera så att fler vill 
och kan rösta. Viktigt att det finns alternativ kommunikation, hur hjälper vi till och löser den 
tekniska biten för de personer som inte har talet.  
Underhållningsprogrammet Let´s Dance har i år med en deltagare som sitter i rullstol, Aron 
Andersson, och i samband med hans deltagande så har det väckts en hel del oroväckande och 
skrämmande beteende hos den svenska befolkningen och TV4s tittare. Tyvärr är inte Sverige 
så accepterande som vi trodde och väldigt snävt, en väldigt tråkig upptäckt, som 
Göteborgsklubben lyfter upp på sin blogg i ett flertal inlägg. Läs mer här och vidare kan ni ta 
del av den debatt-artikel mot det förakt- och fördomsfulla drevet mot Aron Anderssons 
deltagande, läs vidare här.   

 
 

Diabetesföreningen Västra Götaland: Kent Olaisson.  
Svenska Diabetesförbundet har under hösten och våren gjort en ny undersökning via utskickat 
av enkäter till alla sina medlemmar inom Sverige och svar som de sedan har brutit ner på 
regionnivå. En enkät berörde psykisk hälsa och resultatet visade att många diabetiker lider av 
psykisk ohälsa. Ta del av resultatet här. 
Den andra undersökningen berörde tillgången till tekniska hjälpmedel och där det visade sig 
att personer oftast inte får tillgång till de hjälpmedel de behöver och oftast är det 
blodsockermonitorering. Inom VGR får 7% med diabetes typ 1 inte tillgång till de hjälpmedel 
de behöver och 15% för personer med diabetes typ 2. Resultat från undersökningen har 
uppmärksammats i lokala tidningar och på svenska diabetesförbundets hemsida, läs vidare via 
länken. 
Kent nämner också att inom Jönköpings län pågår just nu en studie/pilot som inriktar sig på 
specifika utbildningsinsatser som ska inkludera patienten och vårdpersonal (läkare och 
diabetessjuksköterska) via 1177. Via 1177 kan man tillskapa tvåvägs kommunikation och i 
samband att patienten får sin diagnos diabetes så ska det var lätt för både patient och 
diabetessjuksköterska få tillgång till den information och utbildningsinsatser som patienten 
behöver för att klara sin vardag och medicinering, viktigt att man får stöd och hjälp tidigt för 
nydebuterade diabetespatienter. Regionalt processteam diabetes är delvis involverade och de 
har bjudit med några vårdcentraler att delta. Hoppas på stora framsteg och att det snart kan 
bedrivas inom alla vårdcentraler i VGR.  
 

Synskadades riksförbund (SRF) Bohuslän: Camilla Svensson deltog inte. 
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG): Agneta 
Fröjd deltog inte. 
 
Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland: Dennis Bokedal deltog inte på mötet. 

http://www.vgregion.se/
https://www.youtube.com/channel/UCQA6T7uX3ZxwKBczM74Mqkw
https://www.youtube.com/channel/UCQA6T7uX3ZxwKBczM74Mqkw
https://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/lets-dance/
https://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/blogg/
https://www.diabetes.se/diabetes/diabetes-typ-2/komplikationer/psykisk-ohalsa/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Psykisk+oh%c3%a4lsa&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-8053-94a18f41fb7e&_t_ip=212.73.177.72&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_68358eed-bcb2-4809-a666-58f65be2b877_sv&_t_hit.pos=1
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/dags-att-slappa-handbromsen---rapport-om-tillgangen-till-tekniska-hjalpmedel/
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/dags-att-slappa-handbromsen---rapport-om-tillgangen-till-tekniska-hjalpmedel/
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3. Förslag, ny politisk organisation 

Beslut om reglementen och andra förändringar med anledning av den nya politiska 
organisationen ska vara klart innan det nya regionfullmäktige tillträder under hösten. Den 
anpassade förvaltningsorganisationen behöver vara sjösatt under hösten eller senast vid 
årsskiftet. 
 
Förslag, övergripande, inom hälso- och sjukvård, i stället för fem hälso- och sjukvårdsnämnder, 
så presenteras: 
   
- Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd (SSN) 
” Syftet är att stärka fokus på långsiktighet och att möjliggöra för tydligare uppföljning av hur 
området utvecklas på längre sikt, utan att operativa och kortsiktiga frågor tränger ut det 
strategiska arbetet. SSN är Västra Götalandsregionens högsta sjukvårdspolitiska organ och är 
systemansvarig för den regionfinansierade hälso- och sjukvården”. 
 
- Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd (OSN) 
” OSN svarar för att omsätta den regionala hälso- och sjukvårdsstrategin i praktiken genom att 
fördela uppdrag till utförare. Den samlade bilden ger större möjligheter för nämnden att kunna 
ha god överblick över hela systemet och skapa jämlika förutsättningar för alla invånares 
tillgång till hälso- och sjukvård.”.  
 
Regionfullmäktige kommer byta ut sina 149 ledamöter direkt efter valet och de övriga 
ledamöterna/politikerna kommer sitta kvar tills årsskiftet (HSS och nämnderna).  

 
Länk till förslag, se kapitel 3.   

 
Till nästa möte med HSS brukarråd (15/9). 
- Önskar HSS brukarråd att vi har en egen punkt gällande ny politisk organisation.  
- HSS brukarråd/samråd vill veta vilken funktion rådet kommer ha i samband med den nya 
organisationen och vart kommer rådet hamna. Rådet bör vara placerad både inom den 
strategiska och operativa nämnden.  
- Rådet har fungerat väldigt bra ihop med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hoppas det kan 
fortsätta.  
- Förändrat kontaktnät, hur ser vi till så att våra frågor inte försvinner i samband med skiftet. 
- Vårdöverenskommelsen (VÖK) måste justeras vid årsskiftet. Vi behöver alla vara vaksamma 
så att våra frågor hamnar rätt vid årsskiftet. 
 

 

4.     Frågor och svar, se bifogat dokument.  
De frågor i dokumentet som inte är besvarade kommer tas upp igen under hösten  
 

5.    Insatser kring psykisk ohälsa, barn och unga – Ida Wernered,  
 tjänsteperson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Se bifogad presentation, se anteckningarna till bild 3, för att förstå processen mer i 

detalj. 

Magnus Andersson, Attention, deltar i referensgruppen.  
 
  

http://www.vgregion.se/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs2667-112231487-316/surrogate/Kopia%20-%20F%c3%b6rslag%20till%20detaljutformning%20av%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionens%20politiska%20organisation%202023%20till%202027.pdf
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7. Kommande möten och avslutning 
Mötestider är beslutade för 2022, möten hålls klockan 9:15 – 12:00 
 

 15:e september Lokal Resenären, VGR Konferens, Stationshuset, Göteborg 

 3:e november Lokal Resenären 

http://www.vgregion.se/

