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Sammanfattning
Funktionsrätt Västra Götaland (VG)
Inbjuden gäst Kerstin Nilsson, Vice ordförande Funktionsrätt VG.
Funktionsrätt VG har 54 medlemsföreningar och ca 50 000 enskilda medlemmar via
medlemsföreningarna. Deras syfte är att förbättra levnadsvillkoren för personer med olika
funktionsnedsättningar i regionen och att få hela funktionshinderrörelsen att arbeta
tillsammans kring gemensamma frågor. De ger stöd, information och utbildning till
medlemsorganisationerna – det interna arbetet och arbetar intressepolitiskt gentemot
politiker, tjänstemän och samhället i regionen – det externa arbetet. För mer information se
bilaga. Länk till deras hemsida.
Under punkten Brukarmedverkan på mötet beslutade utvecklingsgruppen om att bjuda in
Kerstin som ständig representant.

In – och utskrivningsprocessen
SIP - SIP ska erbjudas alla enskilda i samband med utskrivning från slutenvården om den
enskilde har insatser från båda huvudmännen. Verksamheterna vill istället att man ser till den
enskildes behov vilket inte SIP riktlinjen säger. Vidare förs dialog om fast vårdkontakts
förberedande del i SIP processen. Karolina, delregional samordnare har gjort en analys av SIP i
samband med utskrivningsprocessen och analysen visar att chefer från verksamheterna inte
har samsyn kring SIP. En dialog kring detta är viktig för att det ska bli bra för den enskilde.

Sammanfattning
Socialmedicinsk mottagning
Beslut togs på Samordningsgruppens senaste möte i januari att rekrytera en sjuksköterska på
heltid till socialmedicinska mottagningarna för Lerum och Alingsås som finansieras av medel
från SAMLA 2021–2022. Utvärdering av effekterna ska mätas i maj och oktober beroende på
start av mottagningarna. Utvecklingsgruppen genom styrgruppen tar fram uppdrag och hur
utvärderingen ska göras. Samordnare Anna-Karin Boja tillsammans med styrgruppen har
gjort viss revidering av Modellbeskrivningen som hon nu ska samverka med Lerums
arbetsgrupp kring, viktigt att det blir lika arbetssätt på båda mottagningarna. En
handlingsplan kommer att tas fram.

Handbok i brukarinflytande är nu klar och finns här i sin helhet.

