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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: Dennis Bokedal Informerar om den digitala 

konferensen ”Allergilyftet” som hålls 17 mars. Han berättar också att pollenmätningarna inte 

fungerar i Norrland, på grund av att ansvariga personer går i pension och det saknas efterträdare. 

Detta kan komma att bli ett problem även på övriga ställen och föreningen föreslår att funktionen 

borde finansieras statligt för att säkra kontinuiteten.  

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL):  Tobias Engström berättar att länsförbundet har sin 

årsstämma i juni och att riksförbundet kommer att hålla sin kongress digitalt i juni. 

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Det gångna året har varit intensivt och 

annorlunda med mycket aktiviteter, även om de flesta varit från hemmet. Elaine Johansson 

berättar att man har lärt sig mycket om digital teknik och därmed nått medlemmar som aldrig 

tidigare varit med. Man har upptäckt att inte alla kommuner har bredband vilket är 

diskriminerande. 

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

informerar om en nyskriven handbok i brukarinflytande. Den kommer att presenteras på en digital 

konferens i maj som handlar om brukarinflytande och delaktighet.  

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

pågående arbeten runt jämlik och rättvis färdtjänst samt runt sexuella rättigheter för personer med 

funktionshinder. Han berättar att den digitala utvecklingen gjort att man nått många medlemmar 

som tidigare inte haft möjlighet att vara med på fysiska möten.  

Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): Agne Fröjd berättar att Hörselskadades 

riksförbund har digital kongress sista helgen i maj. Överlag satsar man mycket på digital utbildning 

men flera lokalföreningar har även fysiska träffar utomhus. Man arbetar med frågan runt syn- och 

hörselinstruktörer samt färdtjänst och planerar en träff i höst med inbjudna politiker och 

tjänstemän.  

Synskadades riksförbund (SRF): Thomas Krantz berättar att man arbetar med frågor runt 

färdtjänst, sjukreseavgifter och syn- och hörselinstruktörer, runt det senare skulle man vilja se ett 

avtal mellan region och kommun. Möten har hållits digitalt istället för fysiskt. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS): Ann-Christine Andersson informerar om att Regionservice 

efter synpunkter kommer att ta bort produkter med nötter i sina varuautomater. 

 

09.50 Frågor och svar  
Jonas läser upp inkomna frågor och svar och gruppen diskuterar frågeställningarna. Dokumentet 

skickas ut i samband med mötesanteckningarna.  
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10.30 Rutin för inskick av frågor till brukarrådet 
Deltagarna ombeds framöver att skicka in frågor direkt till sekreterare Cecilia Berg Backström, 

istället för att de samordnas av Mohammed Jaber.  

För att underlätta hanteringen behöver frågorna komma in på ett enhetligt sätt från varje 

representant, förslagsvis samlade i ett Word-dokument utan några bilagor/bilder. Observera att 

deadline för frågor är två veckor före mötet. 

 

10.40 Paus 

 

11.00 Uppföljning efter covid-19 
Åsa Lundgren Nilsson arbetar inom neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är 

även ordförande i det nya regionala processteamet för uppföljning efter covid-19. Teamet startade 

i december 2020, är tvärprofessionellt bemannat och består av 19 deltagare som representerar alla 

förvaltningar. Patienter bidrar i arbetet både genom kontakt med Svenska Covidföreningen och 

enskilda patienter.  

Utmaningen med covid-19 är att patientgruppen är mångfacetterad och drabbas väldigt olika. 

Processteamet fokuserar på att bygga upp en struktur för hälso- och sjukvården att hitta vägar för 

att stödja patienter som behöver olika former av hjälp. Man föreslår samverkan mellan sjukhusens 

specialistteam, primärvården och egenvård. Man ser också vikten av lärande och kunskapsutbyte 

för de som arbetar patientnära eftersom det hela tiden kommer ny forskning och det är svårt för 

den enskilde att hålla sig uppdaterad. Inspiration hämtas från England som ligger långt fram i 

hanteringen av stöd till patienter och närstående. Här i Sverige behövs tydlig kommunikation till de 

drabbade och en bra egenvårdsplattform. Det ska vara enkelt att se vilken hjälp som finns och vilka 

kontaktvägar som gäller. Teamets förslag på organiseringen av covid-vård ska presenteras på hälso- 

och sjukvårdsstyrelsens möte i mars.  

Deltagarna kommer med synpunkter och ställer frågor.  

Tobias Engström tipsar om att processteamet tar kontakt även med andra patientföreningar för att 

få en helhetsbild av utmaningarna. 

Dennis Bokedal tar upp att det inom flera områden finns en vårdskuld att ta hänsyn till där insatser 

blivit inställda, exempelvis spirometriundersökningar. Hur ska man komma ikapp med detta? Han 

påtalar också att pandemin samtidigt har bidragit till nya lösningar när man har tvingats tänka 

utanför ramarna.  

Mohammed Jaber delar med sig av sina egna erfarenheter av poliosjukdom och sena effekter av 

denna. Det kan bli samma sak med covid-19. Han vill också lyfta att utlandsfödda kan ha annan 

sjukdomsbakgrund än svenskfödda och det är bra att ta hänsyn till. 

Kerstin Söderberg håller med om att det är viktigt att stärka samverkan mellan specialistvården och 

primärvården och att man har en helhetssyn på patienten. 
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11.20 Förskrivning av hjälpmedel: vem ansvarar för vad? 
Kristina Süvari arbetar som regionutvecklare på enhet läkemedel och hjälpmedel på 

Koncernkontoret. Hon stöttar både regionen och kommunerna i frågor runt hjälpmedel. Kristina 

börjar med att förklara begreppet hjälpmedel utifrån Socialstyrelsens definitioner. Hjälpmedel kan 

förskrivas inom ett antal olika områden och Kristina reder ut vad som ingår i följande parters 

ansvarsområden:  

 Hälso- och sjukvården i Västra Götaland, både region och kommun 

 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 

 Förskrivare 

 Kostnadsansvarig 

 Patient 

Deltagarna kommer med synpunkter och ställer frågor.  

Dennis Bokedal kommenterar att hela hanteringen är väldigt byråkratisk. Regelverket är fullt av 

inskränkningar och huvudsyftet med hjälpmedel – att hjälpa – försvinner. Han föreslår att denna 

typ av strukturellt feltänk kanske kan avhjälpas genom dialog med funktionshinderrörelsen.  

Jonas Andersson och Kristina Süvari resonerar runt möjligheten till utveckling av regelverk och 

struktur. 

 

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

 27 maj 

 30 september 

 9 december 
 
Mötena hålls klockan 9.15-12.00, tills vidare i digital form på grund av pandemin. Ordförande Jonas 
Andersson tackar för deltagandet och avslutar mötet.  
 

Tillägg 210301: 
Rutiner för vaccinationsbokning:  

Samordnare Kristin Rygge bekräftar att personer över 85 kommer att få en personlig kontakt och bli 

uppringda. Personer mellan 65-84 bokar sin tid via 1177.se, vårdcentralens hemsida eller telefon.  

Tolk vid reprisering av VGR:s pressträffar:  

Tolk ska finnas med i alla sändningar som ligger på www.vgregion.se/direkt, förutom vid en 

sändning från december. Kontakta regionens kommunikationsavdelning (via Cecilia eller Sylvia) om 

ni upptäcker något fel.  

Nötter i varuautomater: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström meddelar att beslutet att inte erbjuda nötter i 

varuautomater primärt gäller på akutmottagningar.  

http://www.vgregion.se/direkt

