
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
funktionshinder 
 

Mötesdatum: 6 februari 2020 

Tid:  Klockan 13.00 - 16.30  

Plats:   Regionens Hus, Bergslagsgatan 2,  

   411 04 Göteborg 

Deltagande organisationer 
Astma- och Allergiföreningen i VG Nordost 
DHR Region Västra Götaland 
Diabetesföreningen Västra Götaland 
FUB  
Funktionsrätt Skaraborg/HRF Västra Götaland 
Hjärnkraft  
NSPHiG 
SRF Göteborg 
SRF Skaraborg 

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben 
VGDL 
 

Frånvarade organisation 
Attention Skaraborg  

Övriga deltagare 
Amanda Brown-Stjärnå (M), beredning för mänskliga rättigheter  
Patrik Karlsson (KD), beredning för mänskliga rättigheter 
Hanne Jensen (S) beredning för mänskliga rättigheter 
Åsa Holmgren, Utvecklingschef, Projekt Högsbo Specialistsjukhus   
Nina Mathiasson, Regionalutvecklare, Projekt Högsbo Specialistsjukhus   
Sara Näslund, Tjänstedesigner, Innovationsplattformen  
Linnea Axell, Tjänstedesigner, Innovationsplattformen  
Maria Segertoft, Innovationscoach, Innovationsplattformen 
Wandi Lundgren, praktikant, avdelning social hållbarhet 
Åsa Olsson, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet 
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Dagordning 

Incheckning:  
Alla presenterar sig 

 
Dagordning: 
Dagordningen godkändes 

 

 
Föregående mötesanteckningar:  
Inga synpunkter 

 

 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 

Inkomna frågor 
Svar och diskussion kring nedanstående inkomna frågor sker på nästa samråd då 

hållbarhetsstrateg från Västtrafik är inbjuden: 

• Allergivänlig avdelning på lokaltågen 

• Reshjälpskortet 

 

 
Information från VGR 
TD Tillgänglighetsdatabasen har från 1 januari 2020 tillhörighet Västfastigheter 

 

 
Information om nybyggnad av Högsbo specialistsjukhus 
Förtydligande kommentar från tjänsteperson på avdelning social hållbarhet: Syftet 

med dagens grupparbeten var att tillsammans med företrädarna för föreningarna 

diskutera hur ett ”smart” sjukhus kan fungera där man tar tillvara digitaliseringens 

och det personliga stödets möjligheter. Exemplet idag var Högsbo specialistsjukhus 

men erfarenheterna från dagens grupparbete kommer att kunna tas till vara inom 

Västra Götalandsregionens kommande sjukhus och övriga verksamheter.  

 

Åsa Holmgren Utvecklingschef projekt Högsbo sjukhus inleder.  

Högsbo specialistsjukhus är ett nytt sjukhus som byggs i Högsbo. Målet att skapa 

vård som är trygg, effektiv och flexibel. Sjukhuset kommer att ha en tydlig 

dagkirurgisk profil och byggs utan slutenvårdsplatser. Projektet Högsbo 

specialistsjukhus ska utveckla ett sjukhus som baseras på nya arbetssätt och 
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arbetsformer för nära vård, i kombination med nya it-stöd. Högsbo specialistsjukhus 

kommer att ha uppdraget att bedriva öppen specialistvård som stöd till primärvård 

och kommunal hälso- och sjukvård. Det ska bland annat finnas medicin-, neurologi- 

kirurg- och hudmottagning. Specialistsjukhuset byggs på Högsbo sjukhusområde 

och ska vara klart att ta emot de första patienterna i slutet av 2023. 

Sjukhuspersonal har testat vissa delar av övningarna som registrering av ankomst 

och att hitta rätt.  

En kommentar från samrådet var att i dagsläget är det långt till närmsta 

kollektivtrafikhållplats vilket skulle innebära att fler parkeringsplatser för personer 

med parkeringstillstånd behöver finnas. 

 

Samrådet delas in i tre grupper och diskuterar bland annat följande frågor: vad 

behöver finnas för att det ska fungera så bra som möjligt vid ankomst till ett sjukhus, 

att registrera sin ankomst och att hitta rätt. Sammanfattningar av synpunkterna 

bifogas varav ett i wordformat. De är sammanställda av gruppledarna från Högsbo 

sjukhus.   

Från NSPHiG har det kommit en komplettering efter genomläsning av 

sammanställningen. 

I vår grupp i grupparbetet pratade vi också om att alla inte kan använda sina 

telefoner så lätt till exempel på grund av medicinpåverkan och svaghet i händer eller 

darrningar och skakningar. Det är viktigt att detta inte tappas bort och att det alltid 

måste finnas ett fysiskt alternativ, till exempel med värdar och ledsagare. Optimalt 

skulle en om en behöver kunna boka ledsagning innan besöket som då möter upp vid 

ankomst. Det är också väldigt viktigt att det framkommer i kallelsen att det finns 

fysiska alternativ som värdar och ledsagare så ingen av oro avstår från sina besök för 

att den tror att den inte skulle klara av tekniken. 

Och hur gör en om jag går till fel rum? Hur får en reda på det? Risken är ju att en 

sitter och väntar och tror att läkaren är sen. Kommer rummet inte att låsas upp om en 

inte loggar in till rummet med rätt mötestid? Hur ska personer som kanske redan 

spända och nervösa reda ut det? 

Och också inte minst, hur gör en om en kommer för sent? Kommer det gå att 

meddela detta så att tiden inte fryser inne och förverkas då en inte har registrerat sig 

i tid? 

 
Återkoppling från tidigare ärenden  

Mål för mänskliga rättigheter 
Har nu utökats till att omfatta också folkhälsa och tillsammans ska det bli mål för 

social hållbarhet. Alla fem samråd har haft grupparbeten kring målen som ska utgå 

från FNs globala mål – Agenda 2030. Den 5 december 2019 hade samråd 

funktionshinder grupparbete om målen. Beslut av remissversion i beredningarna 

mänskliga rättigheter och folkhälsa och social hållbarhet i maj/juni. Planen är att 



 

 

4   

 

remissen går till de fem samrådens föreningar. Beslut i regionstyrelsen och 

regionfullmäktige november/december 2020. 

Exempel på några av inspelen från samråd funktionshinder. 

• Högre fattigdom hos personer med funktionsnedsättning: beror till exempel 

på otillgängliga arbetsplatser/utbildningar, låga lönebidrag, hög arbetslöshet, 

mer deltidsarbete och låga pensioner. 

• VGR:s roll som arbetsgivare. Slentrianmässig diskriminering, till exempel 

krav på B-körkort när detta egentligen inte behövs för tjänsten 

• Det behövs ökad kunskap om specifika funktionsnedsättningar 

• Hellre nollvisioner än mål om att ”max 1 av 1000” ska drabbas 

Uppföljning av tillgänglighet i regionens hus 
Det finns en gatuskylt ”Bergslagsgatan” vid övergångstället mellan Göteborgs 

central och regionens hus. 

Det är på gång skyltar till entrén, många personer är inblandande 

tillgänglighetskonsult, länsantikvarie, skyltarkitekt med flera 

Belysningen på toaletterna är justerad (i samråd med Hälsan & Arbetslivet) i 

kontorshuset. Stationshuset konferens återstår. 

Ledstråk är på plats. Från hiss respektive dörr till yttre reception, samt från 

förbindelsegång till inre reception 

Det finns sittgrupper av varierande slag i lobbyn utanför nämndrummen Kronan 1 

och 2. Bord och stolar med sittmöjlighet i olika höjder. 

 
Frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet: 
Hur kan man innan en ny byggnad ska projekteras säkra att den och omgivning i 

form av till exempel kollektivtrafik uppfyller tillgänglighetsbehov? 

Hur kan funktionshindersrörelsen komma in tidigt i byggprocessen? 

 
Utcheckning, reflektion över dagens möte 
Intressant och lärande diskussion, högt i tak och god stämning, intressant dag och 

bra med denna workshop, bra diskussioner, bra, bra grupparbete och bra med 

återkoppling, spännande och bra.    

 
 
Nästkommande möten 2020: 
7 maj klockan 13.30-16.30 Valen Gullbergsvass Konferens 
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3 september klockan 13.30-16.30 Kupén, VGR Konferenscenter 
5 november klockan 13.30-16.30 Kupén, VGR Konferenscenter 
 

 
 

Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Sammankallande Kontaktperson 

Beredningen för mänskliga rättigheter Åsa Olsson 

Västra Götalandsregionen avdelning social hållbarhet 

asa.olsson@vgregion.se 

 0705–405366 

  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
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