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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Brukarrådet för funktionshinderfrågor 
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Brukarrepresentanter 
Agne Fröjd 
Agneta Persson 
Britt Artursson 
Dennis Bokedal 
Elaine Johansson 
Håkan Högberg 
Kent Olaisson 
Kerstin Söderberg 
Lisbet Karlsdotter 
Magnus Andersson 
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 
 
Ej närvarande 
Camilla Svensson 
 

 
1. Inledning och presentationsrunda 

Pär välkomnar alla till sista mötet brukarrådet för funktionshinderfrågor för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen.  
Agneta Persson deltar digitalt och Camilla Svensson har anmält förhinder, men resterande 
deltagare är i rummet. 
 
Genomgång av dagordning och förlängning punkten aktuellt från brukarföreningen och avsluta 
med frågor och svar, samt dialog om framtiden och Brukarrådets önskemål inför kommande 
år.  
 

 
2.  Aktuellt från brukarföreningarna 

 
 Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR) – Håkan Högberg deltar på 
 sitt första fysiska möte. Håkan nämnde under senaste mötet den enkät som har gått ut till 

samtliga vårdcentraler gällande fysisk tillgänglighet till undersökning och de fortsätter med att 
analysera svaren.  
 

http://www.vgregion.se/
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Pågår en fortsatt uppföljning på de inkommande svaren från den enkät som 
har gått ut brett till samtliga vårdcentraler under våren kring fysisk tillgänglighet.  
Håkan nämner också behovet av att ha en anställd ”serviceperson” på föreningen. Idag bedrivs 
allt arbete ideellt och det är både väldigt mycket, men framför allt arbete som kräver en annan 
kompetens. En anställd med kunskap om att hantera verktyg för administration hade kunnat 
avlasta. Behoven av en ”koordinatorfunktion” och en ”specialist-VC” för multisjuka/ 
multifunktionshindrade personer lyftes också. 

 
 

Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): Agne Fröjd  
HRF ser många fördelar med distanstolkning, sparar både tid, pengar och miljö, men viktigt är 
också att identifiera de situationer som passar bäst med tolkning på distans respektive fysiskt.  
Agne har tidigare uppmärksammat att det finns brist på hörsel- och syninstruktörer i regionen, 
men nu kan HRF se att flera kommuner börjar bli intresserade av att bidra med det inom 
kommunen, men än så länge bara ett intresse. HRF hoppas på ökad positiv utveckling.   

 
 Goda exempel, äldreboende i Vårgårda eller Herrljunga har börjat med hörselundersökning 

bland deras boende. Att få hjälp med sina hörselproblem på äldre dagar minskar risken för 
depression, demens och annan ohälsa. Fler goda exempel är regionens fortsätta utveckling och 
operationer av hörselimplantat. Cochleaimplantat (CI) är hörselimplantat som gör att gravt 
hörselskadade och döva kan uppfatta ljud, resultaten kan variera, men för många blir det ett 
positivt lyft i sin tillvaro.  
 
Agne och Britt avslutar med att uppmärksamma sjukreseintyg via färdtjänst, länk till 
information på 1177. Intyget måste sökas via kommunen, men kommunikationen brister både 
till kommunerna och färdtjänst, regionen behöver hjälpa till. Eftersom kommunerna har 
information om vilka personer som har färdtjänstintyg behöver de bli informerade och i sin tur 
kommunicera ut den nya informationen till brukarna. 
 
Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg Britt Artursson uppmärksammar senaste avsnittet 
av Uppdrag granskning på SVT1. Reportaget handlade om ”Ledsagning – så skiljer sig hjälpen 
åt”, en dövblind kvinna förlorade rätten till LSS och får i stället ledsagning enligt 
socialtjänstlagen. Skillnaden blev stor, inte bara färre timmar, utan också begränsningar i hur 
hjälpen kan användas. Ett reportage som lyfte upp begränsningar för en dövblind, men det är 
inte bara denna funktionsgrupp som drabbas av nerdragningar utan så många fler, vilket är en 
negativ utveckling.  

 
Utbudet av digitala tjänster ökar ständigt, allt oftare är en dator, surfplatta eller smart 
mobiltelefon en förutsättning för att kunna ta del av samhällstjänster, vårdtjänster och 
betaltjänster. Utbudet av de digitala tjänsterna ska underlätta och effektivisera, men så blir det 
inte för alla, utan kan snarare leda till tvärtom, att fler människor stängs ute från viktig 
samhällsservice. Britt nämner att digitalisering leder till ett utanförskap för synskadade och kan 
ta del av denna utveckling, samt habilitering och hälsa har inte uppdraget att lära ut mer än 
grundutbildning. Därför har SRF tagit ett eget initiativ till utbildningar, men har inte möjlighet 
att täcka in allt.   

 
Avslutningsvis, ögonvården vill inte skriva ut intyg, utan hänvisar till optiker för att få tillgång 
till intyg.  

 
 
 
  

http://www.vgregion.se/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/
file://///vgregion.se/Hem/GOT-017/eriad4/Lars/USB/HSS%20Brukarråd/Mötesanteckningar/2022/svt.se/nyheter/granskning/ug/svt-forklarar-ledsagning-sa-skiljer-sig-hjalpen-at
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Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG):  
Agneta Persson deltar digitalt. 
 
Under senaste mötet nämnde Agneta om projektet ”pratbänkar” och pågick under vecka 41.  
Ett lyckat projekt som Agneta själv deltog i och hade flera samtal och fokus i år var äldres 
psykisk hälsa och Agneta hoppas på att denna insats även kommer ske under nästa år.  

 
Under året har NPSH utbildat Peer-support och 4 av 10 personer har nu fått anställning, Peer 
-support är en viktig brygga mellan brukare och personal, för att stärka brukarinflytandet.   
 
Pågående workshop tillsammans med Patientrådet på Rågården (SU) och NPSH i VG. 
Samarbetet har pågått under en längre tid, men fick under pandemin pausa workshopsdelen 
och hade i stället löpande mailkonversation och teamsmöten. Patientrådet startades formellt i 
våras och det är 5–6 patienter som är engagerade och representerar olika enheter på 
Rågården. Patientrådet ses en gång i månaden.   
 
NSPH har även andra satsningar ihop med rättspsykiatrin på nationell nivå och fokuserar på 
inflytande i rättspsykiatrin. ”Ett projekt som ska inspirera patienter att bli mer delaktiga i 
vården, både i sin egen vård och i utveckling av vården. Detta för att skapa bättre möjlighet till 
återhämtning, mer framtidstro och för att vara bättre rustade att komma vidare efter 
utskrivning. ” Ta del av mer information här  
 
NPSH Västra Götaland och NSPH i Göteborg arbetar med brukarrevisioner i kommun och 
region. Det pågår just nu en brukarrevision för samtliga ungdomsmottagningar och 
avslutas en brukarrevision inom äldrepsykiatrin.  
 För mer information om metod, överenskommelser och övriga brukarrevisioner.  

 

 Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg – tema demokrati och mänskliga rättigheter, 

6-7december, Svenska mässan Göteborg  För mer information och program klicka här  

 

 Göteborgsområdets SIP-konferens 2022 

En heldags-konferens med fokus på SIP som verktyg för samverkan och delaktighet hos 

den det gäller! 

24 november 9:00 – 16:00 

Delta fysiskt eller digitalt 

Länk till inbjudan och program  

 

Riksförbundet Attention Skaraborg:  Magnus Andersson nämner arvfondsprojektet – ”Vägen 

Vidare” – ett projekt för unga som varken arbetar eller studerar. ”Vägen Vidare” är ett treårigt 
projekt som drivs av Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Målet med projektet är 
att ”hitta strategier och metoder tillsammans med den berörda målgruppen som kan hjälpa 
den unga själv att förändra sin livssituation och förhoppningsvis hitta vägen vidare. Metoderna 
och verktygen som tas fram kan även fungera som stöd och hjälp till de som är anhöriga, så att 
de i sin tur kan hjälpa och stötta ungdomen att ta sig ut ur utanförskapet (…).” Läs mer här. 
 
I våras, 15 mars, öppnades enheten ”En väg in” och är en regiongemensam verksamhet 
som bedömer remisser, samt erbjuder invånare rådgivning och bedömning av vårdbehov. ”En 

http://www.vgregion.se/
https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/peer-support/
https://nsph.se/fokusomraden/rattspsykiatri/
https://nsphvastragotaland.se/projekt/brukarrevision/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/manskliga-rattighetsdagarna/
https://regionkalender.vgregion.se/api/fil/view/6f6018cb-1370-4ad6-98f1-b34733243e56
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/02/faktablad_attention_projektet_vagen_vidare.pdf
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väg in” är en del i att verkställa regionstyrelsens beslut från april 2021 om BUP 
Tillgänglighetsuppdrag 2021–2023, med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i 
Västra Götaland med psykisk ohälsa.  

 
Magnus hoppas på att man snart kan ta del av löpande uppföljning och utvärdering. 
Uppföljningen sker i en projektgrupp med företrädare från BUP och primärvården (Närhälsan, 
privat regi och UPH) som genomför regelbundna möten. Läs mer om ”En väg in”. 
 
Under HSS brukarråds möte i maj, presenterade Ida Wernered från östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, deras uppdrag kring insatser kring psykisk ohälsa, barn och unga. Magnus 
har deltagit i referensgruppen, men är nu osäker på vad som händer med uppdraget i samband 
med den nya politiska organisationen.  
Läs mer om ”tillgängligheten till vård har ökat något” delårsrapport från april 2022.  

 
 

 
Diabetesföreningen Västra Götaland:  Kent Olaisson 
Idag har Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnden sitt presidiemöte och uppe som förslag ligger 
monitorering av diabetiker på äldreboende och i hemtjänsten, initiativet kommer från 
diabetesföreningen i Västra Götaland.  
Grunden för egenvård vid diabetes är att själv kunna mäta sitt blodsocker och tolka resultaten, 
och att kunna vidta rätt åtgärder med resultaten från blodsockertesterna som grund. Allt fler 
äldre får diabetes och viktigt är att de får den vård de behöver. Utöver den vård som hemtjänst 
och äldreomsorg hanterar ger montering ökad möjlighet att få bättre koll på diabetikerna. Via 
appar kan de både se blodsockervärden i nutid och förebygga. Detta i stället för att behöva åka 
runt till patienterna och sticka dem i fingret. Allt underlag finns via SKR och förslaget till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden Göteborg skulle kosta cirka 1.3 miljoner på ett år.  

 
Kent nämner igen den pågående piloten inom Jönköpings län som inriktar sig på specifika 
utbildningsinsatser som ska inkludera patienten och vårdpersonal (läkare och 
diabetessjuksköterska) via Stöd- och behandlingsplattformen i 1177. Via plattformen 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 informationen och 
utbildningsinsatser som patienten behöver för att klara sin vardag och medicinering. Viktigt för 
nydebuterade diabetespatienter att få stöd och hjälp tidigt. Regionalt processteam diabetes 
har delvis varit involverade och de har bjudit med några vårdcentraler att delta. Börjar se 
framsteg och hoppas utvecklingen fortsätter och att det kan bedrivas inom alla vårdcentraler i 
VGR. 
 
- Internationella diabetesdagen 14 november  
- Regionala rundabordssamtal 23 november  

 

 
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Elaine Johansson  
Viktigaste frågorna just nu är kompetens och samverkan.  
Ska inte specialisera oss i onödan, men vi behöver tydliggöra vårdnivåerna och identifiera 
behovet, samt samverka. Exempelvis önskas ändring på övergången mellan barn och vuxna.  
Under 2023 försvinner Särskola och ersätts med Särskild anpassad skola och FUB hoppas att 
skolan kommer att erbjuda samma resurser och besitta rätt kompetens för att kunna erbjuda 
barn och unga rätt förutsättningar.  
 
Elaine nämner att det är också viktigt att se till de som har flerfunktionshinder, på samma sätt 

http://www.vgregion.se/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/okad-tillganglighet-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/en-vag-in-for-barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/halso--och-sjukvardsnamnder/ostra-halso--och-sjukvardsnamnden/aktuellt/delarsrapport-april-2022-tillgangligheten-till-vard-har-okat-nagot/
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som samsjuklighet komplicerar och inte har rätt förutsättningar för att bedriva vård. Översyn 
av Habilitering och Hälsa behövs. 

 
- Save the date – Hjälpmedelsriksdag 23 maj 2023  
Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande 
hjälpmedelsförsörjning. 

 
- Kommande årsmöte 19 november 

 
 

Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland:  Dennis Bokedal  
19 november ska medlemmarna gemensamt besöka Liseberg, 521st anmälda inklusive 
familjemedlemmarna. Medel tas från olika fonder som de inte hade möjlighet att utnyttja 
under pandemin, men som nu kan användas för nöje och gemensamskap och ge familjer 
möjlighet att besöka Liseberg ihop.  

 
Pågående nationellt astma- och allergiprogram.  
Astma/KOL-mottagning i primärvården. Färdigt koncept med utbildningsmaterial finns. 
”Allt fler i Sverige drabbas av astma och allergi. Särskilt mycket ökar matallergi hos barn. Mer 
än var tredje svensk är drabbad. Det gör astma och allergi till vår tids största folksjukdomar – 
nu är det dags att vända trenden.” 
Programmet innefattar, bland annat, 1. Minska och mildra allergier, 2. Inför nationella 
riktlinjer, 3. Öka kunskapen om astma och allergi, 4. Utbilda fler specialister, 5. Öka stödet till 
allergiforskning. Läs mer allergiprogrammet  
- Komplexitet att leva med allergier – utbildningspaket för patienter behövs! Utbildning går 
mot ”gaming”.  
- Digitalisering både bra och dåligt. Uppföljning av digitala möten visade att de oftast 
genererade fysiskt möte… 
- Allergivaccination på vårdcentralerna – ojämn kapacitet/kompetens. 
- Sahlgrenskas patientforum – stort intresse för input från föreningens representanter, 
bemötandefrågor 
- Förberedelser för de nya nämnderna pågår. 
 
 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg  

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade 
hjärnskador och deras närstående. 

 
Kerstin nämner insatser gällande hjärnskadekoordinatorer i Sverige. Hjärnkraft arbetar för 
att det ska finnas hjärnskadekoordinatorer i varje region i Sverige. Nyligen tillsattes en 
hjärnskadekoordinator i Norrbotten. I dagsläget finns funktionen i sex regioner.  
Funktionen Hjärnskadekoordinator riktar sig till personer med förvärvade hjärnskador och 
deras närstående. 
 
Syftet med verksamheten är att erbjuda en resursperson för information, stöd och samordning 
i kontakt med vårdgivare och myndigheter. Stödet skall vara personligt anpassat, följa den 
enskilde över huvudmannagränser mellan olika aktörer och följa personen så länge behovet av 
insatser kvarstår.  Hjärnskadekoordinatorn gör vad som krävs för att klienten skall få sina 
behov tillgodosedda och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Läs vidare här  
 
- Länk till Hjärnkraft Västra Götalandsregionens kalendarium  
- Anhöriga: Konferens ”Att leva livet” 11–12 november, Göteborg 

http://www.vgregion.se/
https://hjalpmedelsriksdagen.se/
https://astmaoallergiforbundet.se/om-oss/opinion/ett-svenskt-allergiprogram/
https://hjarnkraft.se/hjarnskadekoordinator/
https://hjarnkraft.se/vastra-gotaland/
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- Levande bibliotek – marknadsföring pågår. 
 
 
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben:  Lisbet Karlsdotter   
Pågående föreställning på teatern Kattma ”Framtidsberättelse – glöm mig inte”.  
Läs mer om Kattma här.  

 
Under hösten har de erbjudit medlemmarna information och stöd i privatekonomi, 
genomgång av olika faktorer som påverkar hur en privatekonomi kan bli hållbar, hur man får 
mer kontroll över sin ekonomiska situation och vilka delar som utgör utmaningar. Viktigt att 
öka kunskapen kring deras privatekonomi och få hjälp med vilka ersättningar som finns och hur 
man ska gå till väga.  

 
Pågående projekt i Västra Götalandsregionen tillsammans med Lunds universitet, ”Välkommen 
in!”.  Projektets övergripande syfte är att generera giltig, tillförlitlig och jämförbar information 
om publika miljöers tillgänglighet för kommunikation och beslutsfattande på individ- såväl som 
samhällsnivå. Läs mer om projektet ”Välkommen in” 

 
Under mötet i september lyfte Lisbet upp vikten av alternativ kommunikation och 
hjälpverktyget ”Bliss”, dialogen är framflyttad och ska hanteras under november.  

 
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) Bohuslän: Camilla Svensson – ej närvarande 
 
Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL): Tobias Engström  
Aktuellt just nu är föreställningen ”Ett dockhem” 
- 15 november Vänersborg  
- 17 november Frölunda 
- 19 november Borås 
 
Viktiga frågorna just nu och generellt är tillgång till tolk både fysiskt och digitalt. Viktigt att 
inventera vilka situationer som är bäst lämpade för digital tolk. Uppkommit ett flertal 
situationer, ex tandläkarbesök, där teckentolken har varit med på distans via en Ipad och där 
en tandläkare fick hålla skärmen undertiden kollegan gjorde undersökningen. I denna situation 
hade det varit bättre och effektivare med en teckentolk på plats.  
 
VGDL har tagit del av statistik från habilitering och hälsa och syn- och tolkverksamheten. 
Målet för Tolkverksamheten är att 20% av beställda uppdrag ska vara på distans och i 
januari var 44,3% av alla uppdrag på distans. Efter pandemin har andelen tolkuppdrag på plats 
ökat, men för att nå tolkcentralens mål enligt vårdöverenskommelsen (VÖK) att utföra minst 
92% av tolkcentralens beställda tolkuppdrag, så måste minst 20% av dessa beställningar vara 
på distans. I oktober uppnådde de upp till ackumulerat utfall 26%.  

 
Nästa styrelsemöte 28 november  
Läs mer om VGDL här  

http://www.vgregion.se/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/kvalitetsdriven-verksamhetsutveckling/patienter-som-medskapare/levande-bibliotek/
http://teaterkattma.se/
https://www.case.lu.se/valkommen
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/grafisk-akk/bliss/
https://www.vgdl.org/
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen; Pär Lundqvist och Ann-Christine Andersson 
 
Vi vet inte än vart brukarrådet för funktionshinderfrågor kommer landa när Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen försvinner vid årsskiftet. Pär nämner att det är viktigt för brukarrådet att få 
en tydligare ingång till utförsidan, eftersom vi i samrådet hanterar en hel del inkommande 
frågor, som Pär i sin roll som ordförande i HSS inte kunnat svara på direkt, utan vi har fått 
vända oss till utförarsidan för att få svar. Brukarrådet bör nog ligga under operativa nämnden, 
men med en större ingång till utförarsidan.  
 
Reglementena är inte klara och vi vet inte än vilka som ska sitta i de olika nämnderna än. 
Inväntar beslut i Regionfullmäktige 29 november.  
 
Brukarrådet för funktionshinder ger i uppdrag till Pär och Ann-Christine att bjuda in de två 
presidier för operativa och strategiska nämnderna. Erika och Carolina hjälper till att formulera 
brevet. Tyvärr kommer det bli svårt att få ihop en mötestid innan årsskiftet, utan vi får sikta på 
ett tillfälle i januari/februari.  
 

3. Ny politisk organisation – framtiden  
 
Efter mötet i september och utifrån Dennis Jeryds presentation av den nya politiska 
organisationen fick brukarrådet för funktionshinderfrågor tillsammans reflektera och 
sammanfatta önskemål för framtiden. Reflektioner som vi ska framföra till de två nya 
presidierna för nämnderna.  Klipper in nedan;  
 
”1. Vi vill ha kvar samråd funktionshinder inom beredningen för mänskliga rättigheter. 
 
2. Vi vill också ha ett HS-råd, där ser vi två alternativ: 
- under Operativa nämnden och bjuda in Strategiska nämnden 1 gång/år (1 av fyra möten) 
- under Operativa men även ha med två politiker från Strategiska, varje möte 
 
Reflektion om politiker. I början av perioden var det med 3–4 politiker på varje möte, i varje 
råd. På senare tid enbart 2/möte. Vi önskar fler politiker per möte, både från styrande partier 
och opposition. 
 
Även viktigt att tydliggöra hur delregionala nämnderna ska jobba, hur frågor ska lyftas, 
kommer dialogträffar fortsätta o s v.” 

 

 
5.  Nästa steg  
- Carolina och Erika formulerar ett brev till presidiet för strategiska och operativa nämnden och 
hoppas på att få till ett möte i början av nästa år.  
- Regionfullmäktige (RF) 29 november  
- Erika inventerar så att ni alla har fått ut arvode för 2021–2022, behöver hanteras och 
kompletteras innan årsskiftet.  
 
4.  Frågor och svar 
Se bifogat dokument  
 
6. Avslut 

http://www.vgregion.se/
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Vi tackar varandra för årets möten och insatser!  
Ordförande Pär Lundqvist avslutar sitt uppdrag som ordförande för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen, med anledning av den nya politiska organisationen. Samt Ann-Christine 
Andersson som lämnar regionen och går över till Göteborgs stad. I samband den nya politiska 
organisationen pågår samtidigt en översyn av Koncernkontoret, vilket innebär att Carolina 
Bergerum och Erika Ekstrand inte vet om de kommer samordna brukarrådet för 
funktionshinderfrågor nästkommande år.  

 
 
Tidigare beslutsunderlag  
 
Regionstyrelsen 18 oktober RS 2022–04495 – inför RF 29/11 
 

 TU - Reglementen för nämnder och styrelser 2023 – 2026 

 Reglemente för strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd 

 Reglemente för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden  

http://www.vgregion.se/
https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=3157535&filename=Reglementen+f%C3%B6r+n%C3%A4mnder+och+styrelser+2023+-+2026
https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=3168835&filename=Reglemente+f%C3%B6r+strategiska+h%C3%A4lso-+och+sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden+-+sp%C3%A5ra+%C3%A4ndringar
https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=3168833&filename=Reglemente+f%C3%B6r+operativa+h%C3%A4lso-+och+sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden+-+sp%C3%A5ra+%C3%A4ndringar

