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09.15 Inledning och presentationsrunda 
 
Ordförande Jonas Andersson hälsar välkommen och alla deltagare presenterar sig. 
 
 

 
09.30 Aktuellt från brukarföreningarna 

 
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Elaine Johansson nämner att 

Hjälpmedelsriksdagen (”-för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning) genomfördes 
under april månad. Hjälpmedelsriskaden samlar politiken, myndigheter, branschen och 
intresseorganisationer och syftar till att lyfta upp frågor kring hjälpmedelsförsörjning upp på 
den politiska dagordningen. Elaine nämner vidare att politikerna har insett att det finns ett 
behov av nationellt center i Sverige, eftersom det finns nationella skillnader inom landet 
gällande hjälpmedel. Uppföljning och nästkommande Hjälpmedelsriksdag planeras 16/5 – 
2022. Länk till mer information om Hjälpmedelsriksdag här 
 

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL): Tobias Engström tipsar om en föreställning 
som heter Rampfeber, en hyllad komedi om livet backstage. 
Länk till mer information om föreställning, klicka här.  
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland: Kerstin Söderberg berättar om sin 
delaktighet i Levande bibliotek.  Levande bibliotek är en stödfunktion och inriktar sig till 
invånare, patienter, närstående och patient- och brukarföreningar. Levande bibliotek är en 
viktig resurs för utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården. 
 

Klicka här för att få tillgång till mer information om ”Levande Bibliotek”. 
Klicka här om du vill läsa mer om ”levande böcker” och om du själv vill engagera dig och dela 
med dig av egna erfarenheter som patient eller närstående.  
 

 

Diabetesföreningen Västra Götaland: Kent Olaisson ny ordförande i styrelsen. Förbundet 
Diabetsföreningen kommer under november månad, 17/11, ha ett så kallat rundabordssamtal 
tillsammans med professioner och politiker. Kent uppmuntrar Jonas till att delta.  
 

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG): Agneta 
Fröjd nämner att de har bytt namn till Nationell samverkan för psykisk hälsa och förkortas 
vanligtvis NSPH. 
 
Pågående arbete  
- Handbok i brukarinflytande kommer bli digital och är ett pågående arbete.  
- I juni genomfördes två utbildningstillfällen i psykisk livräddning, målgruppen för 
utbildningen/föreläsningen ” riktar sig till dig som vill veta mer om hur en kan vara ett 
medmänskligt stöd till någon som inte mår bra och har tappat livsviljan. Oavsett om du är 
brukare eller anhörig, ung eller senior, arbetar eller är arbetssökande är du välkommen att 
delta.” Utbildningen/föreläsningen kommer genomföras även i oktober. 
- Föreläsning kring Mänskliga rättigheter 7:e december, digitala möjligheter. Håll utkik på 
hemsidan, länk till hemsida, klicka här. 

http://www.vgregion.se/
https://levafungera.se/hjalpmedelsriksdagen/
http://crea.riksteatern.se/rampfeber/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/kvalitetsdriven-verksamhetsutveckling/patienter-som-medskapare/levande-bibliotek/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/varden-i-vastra-gotaland/patient-som-medskapare/levande-bibliotek/
https://nsphvastragotaland.se/?s=m%C3%A4nskliga+r%C3%A4ttigheter
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Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR): Fortsatt dialog kring 
Sexuella rättigheter, en viktig förutsättning är rätt verktyg och medel. Under november 
arrangeras tre dagar i november, med fokus på hälsoproblematik och i december genomförs 
MR-dagarna i Göteborg, med fokus på ”är det värdigt en demokrati?”. Läs mer om innehållet 
via länken, klicka här. 
  

Det pågår också ett arbete inför det kommande valet 2022, försöka träffa och prata/påverka 
politikerna och lyfta upp DHR kärnfrågor. Ett pågående arbete som alltid är fokus på 
arbetsmarknaden, att tillskapa lika möjligheter, fortfarande ett konstrande att icke svensk 
födda blir åsidosätta.  
 
Mohammed Jaber lyfter upp frågan om varmbassäng, när öppnar de upp igen?   
 

Hörselskadades riksförbund Västra Götaland (HRF): 

HRF och HörNet planerar att ses i slutet av november, där samtliga partier finns 
representerade, planering inför valet 2022. Möte i Skaraborg under v.46. Agne bjuder in Jonas.   

Synskadades riksförbund (SRF) Bohuslän 

Camilla Svensson berättar om att de har påbörjat en del fysiska aktiviteter, Iphoneutbildningar, 
skärmläsning, åtgärder som riksförbundet själva arrangerar, eftersom regionens inte är 
tillräckliga.   
 

Synskadades riksförbund (SRF) Skaraborg 

Britt Artursson nämner också satsningar på Iphonekurser. Nämner att det är svårt att hänga 
med i utvecklingen av digitalisering, kräver utökat ansvar och utökade resurser. Pågår ett 
projekt inom föreningen, men svårt att även nå de utanför föreningen, målsättning att öka 
livskvaliteten för de med synnedsättning. Många har psykiska besvär och Britt nämner också 
att den rehabilitering som finns är inte tillräcklig.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) – Jonas Andersson: Från regionens sida så pågår nu en 
planering inför de kommande ”nya normala”. Sammanträden sker fortfarande digitalt, men 
blir allt mer hybrid, vilket innebär att deltagare finns i lokalen, plus att några är uppkopplade 
digitalt. Man kommer succesivt gå över till mer fysiska sammanträden, men ge fortfarande 
möjlighet till att delta digitalt. 
 
Alla passar på att tacka Jonas för han deltagande som ordförande i HSS och som ordförande i 
HSS brukarråd. 
 

10:00 Habilitering och hälsa – verksamhetschef Mattias Johansson, hörsel verksamhet. 
Presentation finns tillgänglig som bilaga. 
 

 

 
10.40 Information om covid, provtagningssamordning, regional samordnare Per Sikora 

 

Dialog kring vårdcentralernas hantering av transport uppkom utifrån Camillas egen berättelse. 
 
Per informerar i korthet rutin, ”Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad 
Covid-19 smitta.” Rutinen gäller för: Samtliga verksamheter i Västra Götalandsregionen (VGR) 

http://www.vgregion.se/
https://dhr.se/kanner-du-dig-inkluderad/
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där transport av sittande patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta 
förekommer. Vid förflyttningar inom kommuner mellan särskilt boende, LSS boende, ordinärt 
boende, korttidsboende eller hospiceverksamhet för personer med misstänkt eller bekräftad 
covid-19 smitta”. Läs mer om rutinen, via länken här.  
 
Per nämner att det kommer gå ut en påminnelse till samtliga vårdcentraler eftersom alla 
vårdcentraler har ansvar för covid-taxi. Per ska även prata med 1177 för att be dem lägga upp 
information om sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-smitta, så att 
patienten vet vad den ska fråga efter.  

 
 

11.10 Frågor och svar 
 

Jonas Andersson läser upp inkomna frågor och svar och gruppen diskuterar frågeställningarna. 
Dokumentet skickas ut i samband med mötesanteckningarna.  
 
Även inkommande frågor under sittande möte diskuteras.  
- Varmbassäng, öppning av varmbassäng igen och tillgång till bassängerna varierar. 
- Kostnad för laddningsbar hörselapparat. 
- Möjlighet till att låna hjälpmedel med anledning av reparation eller i väntan på beställt 
hjälpmedel.  
- Digitala vårdmöten positivt, men finns det tillräckligt med utbildning och information till alla 
patientgrupper för att kunna ta del av vårdmöten. Är det exempelvis anpassat till hörsel- och 
synnedsättning. 
- Intygsraseriet, Jonas nämner att han ska ta upp det igen och avsluta sin sista dag med att ta 
det med presidiet för HSS under eftermiddagens möte, väcka frågan igen.  
 

 
11.50 Kommande möten och avslutning 
 

Återstående mötestider är beslutade för 2021: 

 9 december 
 
Mötet hålls klockan 9:15 – 12:00 och i digital form via Teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgregion.se/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45884/Sittande%20persontransport%20vid%20misst%C3%A4nkt%20eller%20bekr%C3%A4ftad%20Covid-19%20smitta,%20Version%202.pdf?a=false&guest=true

