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16 september 2022, fysiskt, Stationshuset Göteborg 

 

 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
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Agne Fröjd 
Agneta Persson 
Britt Artursson 
Dennis Bokedal 
Elaine Johansson 
Håkan Högberg 
Kent Olaisson 
Kerstin Söderberg 
Lisbet Karlsdotter 
Magnus Andersson 
Sara Jernewall 
 
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 
Dennis Jeryd  
 
Ej närvarande 
Britt Artursson  
Camilla Svensson 
Tobias Engström 

 

 
1. Inledning och presentationsrunda 

Vi välkomnade Håkan Högberg till HSS brukarsamråd, ny representant från Delaktighet, 
handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR), med anledning av Mohammed Jabers 
bortgång. Vi inledde mötet med en tyst minut.  
 

Britt Artursson och Camilla Svensson kunde tyvärr inte medverka med anledning av utbildning i 
Stockholm.  
 

Sara Jernewall representerade Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL) under 
sammanträdet. Teckentolk var beställd och bekräftad (12 074) till HSS brukarrådsmöte sedan 
tidigare, men dagen innan sammanträdet kom besked från Tolk Habilitering & Hälsa, Västra 
Götalandsregionen, att de inte längre hade möjlighet att bistå med teckentolk.  Vi var i kontakt 

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 

 

 

med Tolk Habilitering & Hälsa som hänvisade till ”Prioriteringsordning för tolkverksamheten i 
Västra Götaland”.  

 

 
2.  Aktuellt från brukarföreningarna 

 
Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR) – Håkan Högberg deltar på 
sitt första möte. Pågår en fortsatt uppföljning på de inkommande svaren från den enkät som 
har gått ut brett till samtliga vårdcentraler under våren kring fysisk tillgänglighet.  
Stora skillnader mellan kommunerna, trots att frågan är prioriterad. En annan viktig fråga just 
nu är färdtjänst, kommunal och regional samordning.  

 
Tillgänglighet, enkät ut till alla vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. Samt 
uppmärksamma mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.  ” Kvinnor med 
funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Våldet kan både 
ta andra uttryck och komma från andra nära relationer än med en partner, till exempel en 
vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan är beroende av för att klara delar av 
sin vardag”.  Läs mer om DHR´s insatser. 
 
 
Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): Agne Fröjd  
Uppmärksammar att finns brist på hörsel- och syninstruktörer i regionen, samt brist på teknisk 
utrustning och problem med akustik i regionens och kommunens offentliga lokaler, exempel 
på vårdcentralerna. Arbetar också aktivt med frågor kring färdtjänst. 
Länk till mer om HRF´s arbete.  
 

 
Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG):  
Agneta Persson – Utbildningsinsatser till 12 st peer-support, för att stärka brukarinflytandet. 
Peer-support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att 
arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller 
rehabilitering. För mer information om PEER-support. En ytterligare satsning för att stärka 
brukarinflytande är en handbok för brukarinflytande som snart är klar.  NPSH Västra Götaland 
och NSPH i Göteborg arbetar med brukarrevisioner i kommun och region, det pågår just nu en 
brukarrevision för samtliga ungdomsmottagningar och brukarrevisionen inom äldreomsorg 
avslutas under vecka 41. Brukarrevision är en ”kvalitetsundersökning av en verksamhet som 
ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa”. 
 För mer information om metod, överenskommelser och övriga brukarrevisioner.  
Agneta lyfter också fram en ny satsning i Göteborg, pratbänkarna, ”pratbänkarna uppmuntrar 
till samtal”, finns utplacerade på flera ställen i Göteborg och ska bjuda in till samtal. 

 
Riksförbundet Attention Skaraborg:  Magnus Andersson nämner att skolfrågorna har varit 
extra angelägna nu i september, i samband med skolstarten. En enkät om problematisk 
skolfrånvaro vänder sig både till barn och föräldrar. Många av de frånvarande eleverna har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), eller mår väldigt dåligt av andra anledningar. 
En ökad skolfrånvaro lider både barn och föräldrar svårt av och Attention kommer under de 
närmsta åren fokusera extra mycket på barnens situation via Arvfonds-projektet ”Vägen 
tillbaka”. Enkäten är första steget i projektet för att lyssna in barnens/ungdomens 
upplevelser. Resultaten från enkäten visar på att många känner stor oro inför skolan och mår 
väldigt dåligt och många föräldrar är oroliga för att barnet inte kommer vilja gå till skolan. 
Sedan tidigare har även Magnus uppmärksammat de långa köerna till BUP och hoppas att via 

http://www.vgregion.se/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HH7646-1408441678-58/SURROGATE/Prioriteringsordning%202018-03-13.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HH7646-1408441678-58/SURROGATE/Prioriteringsordning%202018-03-13.pdf
https://dhr.se/vald-mot-kvinnor-ofta-osynligt/
https://hrf.se/
https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/peer-support/
https://nsphvastragotaland.se/projekt/brukarrevision/
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projektet Vägen tillbaka identifiera behov och önskemål för att nå en förändring, så att inte 
fler barn hamnar i kö till BUP. För mer information om projektet Vägen tillbaka 

 

 

 
Diabetesföreningen Västra Götaland:  Kent Olaisson 
Utbildningsinsatser för personal inom den kommunala omsorgen, där det finns bristande 
kunskaper om diabetes.  Kent sitter med i Regionalt processteam diabetes och tillsammans 
med, bland annat, RPO hud och könssjukdomar har de nu uppdaterat Regional medicinisk 

riktlinje (RMR) – handläggning av svårläkta sår och avsnittet fotsår hos patienter 
 med diabetes, som särskilt uppmärksammats då försämringar kan ske mycket snabbt. 

 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSV) Venös sjukdom i benen, varicer och 
venösa bensår och PSV Diabetes med hög risk för fotsår godkändes styrgruppen i Nationellt 
system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) i juni och RPT Diabetes har i samband 
med detta genomfört en GAP-analys på regional nivå och analysen visade skrämmande siffror, 
en låg procentandel inom primärvården undersöker fotsår och vården är mycket ojämlik.  
- Internationella diabetesdagen 14 november  
- Regionala rundabordssamtal 23 november  

 
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Elaine Johansson  
Koordinatorfunktion inom vuxenhabiliteringen Gävleborg är välfungerande exempel att kolla 
upp. Funktionsrätt hade samtal med politiker i våras och det visar sig att kunskapen om 
Funktionsrätt är låg. Inom FUB i finns den så kallade ”Inre ringen”, är en grupp där personer 
med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning som träffas regelbundet. 
Inre Ringen Sveriges styrelse är sju personer från olika delar av landet och två av dessa är 
verksamma i VGR. Läs mer om aktuellt inom ”inre ringen”. 
Innan valet bjöd FUB in till en lättpratad valdebatt, där kommunpolitiker från alla partier för att 
svara på frågor och berätta om sin politik på ett lätt sätt. Både inför valet och efter valet så 
lyfter de upp brister som finns hos vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården, brister 
gällande kompetens, samt att vårdcentralerna inte skickar kallelser till patienter gällande 
hälsokontroll utan det ansvaret ligger själv hos patienten, trots att alla patientgrupper inte har 
möjlighet att göra det.  
  
 
Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland:  Dennis Bokedal  
Under hösten kommer astma- och allergiföreningen i Västra Götaland rekrytera en 
ombudsman till föreningen, på 50%. Eftersöker en person som vill ha en bred och givande roll 
intresseorganisationen som kan vara med att påverka beslutsfattare, bygga upp nätverk, stötta  
lokalföreningar i deras arbete och mycket mer. Pågående process under hösten. 
Arbete med nationell plan för allergi - regeringen fattade beslut 25 augusti att ”Socialstyrelsen 
och Livsmedelsverket får regeringens uppdrag att se över hur allergivården kan bli mer jämlik 
och hur det förebyggande arbetet kan förbättras”. Senast 1 september 2023 ska förslag på 
åtgärder presenteras för närings- och socialdepartementet.  Ta del av mer information här. 

 
 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg  

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade 
hjärnskador och deras närstående. 
 
Kerstin flaggar för hjärnkraft och hjärnPunkt Göteborgs höstprogram under hösten; länk till 
program.   

http://www.vgregion.se/
https://attention.se/om-oss/vara-projekt/vagen-tillbaka/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-74/SURROGATE/S%c3%a5r%20-%20handl%c3%a4ggning%20av%20sv%c3%a5rl%c3%a4kta%20s%c3%a5r.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-74/SURROGATE/S%c3%a5r%20-%20handl%c3%a4ggning%20av%20sv%c3%a5rl%c3%a4kta%20s%c3%a5r.pdf
https://www.fub.se/inre-ringen/aktuellt/
https://astmaoallergiforbundet.se/regeringsuppdrag-att-se-over-allergivarden/
https://hjarnkraft.se/goteborg-aktivitet/
https://hjarnkraft.se/goteborg-aktivitet/
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Samt flaggar även för Att leva hela livet 11–12 november: 
Efter ett uppehåll under covid-19 är Hjärnkraft Göteborg tillbaka med konferensen Att leva 
hela livet. Årets tema blir anhörigfrågor med inriktning på anhöriga till personer med en 
förvärvad hjärnskada. Förutom föreläsningar och panelsamtal kommer det också finnas plats 
för utställare. Länk till mer information och program 
 
Påminner även om Vill du engagera dig som Levande bok? 
På 1177.se/patientsommedskapare finns information för dig som har egna erfarenheter som 
patient eller närstående och som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården. Där finns 
möjlighet att skicka in en intresseanmälan. Samt mer information om Levande bibliotek via 
Vårdgivarwebben, klicka här. 
 
 
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben:  Lisbet Karlsdotter   
Lisbet tipsar om teatern Kattma och är en teater som arbetar integrerat med skådespelare 
med och utan funktionsvariationer, proffs och amatörer i alla åldrar. Ny produktion för hösten 
är ”Framtidsberättelse – glöm mig inte”. Läs mer om Kattma här.  

 
Inför riksdagsvalet nu i september genomförde unga rörelsehindrade tillsammans med teatern 
Kattma en val-film, ”gör ditt val”. I filmen diskuterade vad demokrati är och varför det är viktigt 
att rösta. Syftet med filmen var att uppmana personer i deras grupper att rösta eftersom 
valdeltagandet bland med funktionsnedsättning är lågt. Ett uppskattat och viktigt projekt, ta 
del av filmen här. Uppföljning kommer även ske nu under hösten genom en workshop 
tillsammans med Riksgymnasiet i Angered. 
 
Lisbet lyfter också upp vikten av alternativ kommunikation, många känner sig utanför och hur 
det drabbar personer som inte får sin röst hörd alla gånger. Ett hjälpverktyg som har kommit 
upp på deras möten är Bliss. Bliss är ”ett språk som är logiskt uppbyggt och grunden består 
av ett antal grafiska symboler som kombineras och bildar blissord. En del symboler är bildlika, 
andra är ideografiska, det vill säga att de står för en idé eller är internationellt kända, till 
exempel siffror”. Läs mer om hjälpverktyget här. 
 
Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg Britt Artursson – ej närvarande  

 
Synskadades riksförbund (SRF) Bohuslän: Camilla Svensson – ej närvarande 
 
Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL):  Sara Jernewall hade inte möjlighet att delge 
någon information på grund av teckentolk saknades under sammanträdet.  
 
  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen; Pär Lundqvist  
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer styra Västra Götalandsregionen, 
partierna samlar 68 mandat och kommer därmed att styra i minoritet. Sex av 8 partier kommer 
byta gruppledare, S och SD kommer att sitta kvar, men resterande kommer 
bytas ut och utbildningsinsatser kommer ske i februari/ mars till de nytillsatta. Ny 
regiondirektör från och med 1 oktober är Håkan Sandahl, Ann-Sofi är kvar oktober ut. Mer om 
den nya politiska organisationen under nästa punkt.  

 
3. Ny politisk organisation – Dennis Jeryd 

http://www.vgregion.se/
https://hjarnkraft.se/2022/06/23/att-leva-hela-livet/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/varden-i-vastra-gotaland/patient-som-medskapare/levande-bibliotek/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/kvalitetsdriven-verksamhetsutveckling/patienter-som-medskapare/levande-bibliotek/
http://teaterkattma.se/
https://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/det-ar-min-ratt-att-rosta/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/grafisk-akk/bliss/
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Se bifogad presentation. 
 
Kompletterar med information som inte nämndes under sittande möte. 
Erika och Carolina var i kontakt med Dennis efter HSS brukarråds sammanträde och bad Dennis 
om ett förtydligande gällande HSS brukarråds tilltänkta placering och bad om en 
kompletterande bild som beskriver de olika förslagen. Vi inväntade både bild och text, men fick 
senare svar från Dennis att;  
”Vi sitter just nu i möte med styrgruppen för politisk organisation och diskuterar förslag till 
reglementen. De frågor om dialog med den operativa och strategiska nämnden finns inte med 
där utan det blir en fråga för respektive nämnd att hantera när de har tillträtt. (…) De kan 
kanske komma lite ytterligare vägledning i tjänsteutlåtandet inför RS beslut den 18/10 men det 
är inte heller klart ännu”. (Utklipp från mailkonversation med Dennis Jeryd 2022-10-04). Vi 
hoppas därför på mer information efter Regionstyrelsens sammanträde den 18:e oktober. 
 
Samt, efter HSS brukarrådsmöte den 16 september satt flera av er och gick igenom bildspelet 
från Dennis Jeryd och Kerstin Söderberg sammanfattade era önskemål för framtiden, plus 
några reflektioner. Sammanställningen har kommunicerats ut till Dennis Jeryd, Pär Lundqvist 
och Johan Flarup (avdelningschef Ärendessamordning och kansli). 
 
 

 
11:00 Frågor och svar 
Se bifogat dokument  
 
11:55 Nästkommande möte för 2022, fysiskt Göteborg 
 - 3:e november 9:15 – 12:00  
 
12.00 Avslut 
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