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Inledning
Brukarrådets representanter hälsas välkomna till dagens möte.
Deltagarna presenterar sig.
Jim informerar om att Jonas är bypassopererad och sjukskriven
fram till 9/11. Operationen gick bra och han har återhämtat sig väl.

Människorättsbaserat arbete i Västra Götalandsregionen
Anna Jacobsson, avdelning mänskliga rättigheter
Agneta Persson, egen erfarenhet av psykisk ohälsa
Agenda 2030 är FN:s gemensamma mål för hållbar utveckling och
Anna visar en bild på vilka områden som ingår. I Regionfullmäktiges
budget står bland annat att ”mänskliga rättigheter ska vara i
centrum för VGR:s utveckling”. Principerna för
människorättsbaserat arbete är baserade på FN:s grunder:
 Värdighet och egenmakt
 Jämlikhet och icke-diskriminering
 Delaktighet och inkludering
 Ansvar och transparens
”För varje människa”, en plan för mänskliga rättigheter 2017-2020,
är den första regionala handlingsplanen för mänskliga rättigheter
(MR) i Sverige. Planen består av 12 mål och mål nr 10 är
”Nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatriska
verksamheter”. Utifrån detta berättar Anna om det pilotprojekt för
människorättsbaserat arbetssätt som pågick 2012-2015 i
samarbete med Bohusläns museum/Västarvet, Angereds
Närsjukhus och Psykosvårdkejda Nordorst.
Pilotprojektet har bland annat mynnat ut i arbetet ”Att komma till sin
rätt”, ett samarbete mellan SU och NSPHIG. Målet är att skapa
metoder för att arbeta människorättsbaserat inom psykiatrin och
sprida kunskap om MR. Psykiatrin är ett område där MR ofta ställs
på sin spets och där personalen behöver göra ständiga, och svåra,
avvägningar.
Agneta berättar om de konkreta aktiviteter som gjorts inom arbetet,
bland annat workshops, samtalsgrupper och rättighetspicknickar.
Bengt påpekar att arbetet är väldigt Göteborgsfokuserat. Anna
berättar om planerna att försöka integrera arbetet i den pågående
omställningen av hälso- och sjukvården och mer specifikt inom
ramen för personcentrerat arbete.
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Aktuella frågor
Jim går igenom inkomna frågor samt svar.
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Jim berättar om bakgrunden till FVM. Nu är upphandlingen klar och
en leverantör, Cerner/Millenium, kommer att tilldelas avtal förutsatt
att ingen överklagan inkommer. Det finns planerade
webbsändningar om FVM i november/december.
Kommentar från Erik: med tillgänglighet avses också användbarhet
för brukarna. Viktigt att erfarenheter från brukarna förs över från
projekt e-journal till projekt FVM. Gruppen önskar träffa FVM för
diskussion på kommande möte. Bra om FVM kan komma även
nästa år, när det nya rådet är på plats.
Centrerad kompetens
Gruppen önskar ett tydligare och mer utförligt svar på frågan.
Ytterligare frågor
Fler frågor inkom men så sent att beredning ej var möjlig. Svar på
dessa frågor tas upp vid nästa möte.
Bengt tar upp en fråga om inhyrda läkare som ej skriver ut recept.
Principiell diskussion om problematik med hyrläkare och
vårdkvalitet.
Diskussion om regionens planer och förberedelser för att nå
Socialstyrelsens mål om nära vård 2027.

Koncentration
Annika Larsson, omställningsområde koncentration
Annika berättar om arbetet med att koncentrera vårdproduktionen
för att kunna öka kvaliteten och tillgängligheten för invånarna i
regionen.
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Beslut i urval:
 Koncentration av sällanvård
o Remissrundan till sektorsråden har mynnat ut i nio
portföljer/områden. Ett försök till rättvis fördelning är gjord
så att alla stora sjukhus har möjlighet att vara specialister
inom något/några områden. Förändringarna ska vara
färdiga senast 2020. Annika önskar åsikter från
brukarrådet hur patienter bäst görs delaktiga i
förändringsarbetet och förslag på datum för en
fokusgrupp kommer att skickas ut via e-post.
 Utveckling av traumasjukvård
o SU regionalt traumacentrum. Kring detta finns
traumamottagande sjukhus: SkaS, NU, SÄS och KS.
 Närakut på SU/Östra
o Punkten hinns inte med, Annika kommer gärna tillbaka
vid ett senare möte.
 Utökad jourverksamhet i Norra Bohuslän
o Punkten hinns inte med, Annika kommer gärna tillbaka
vid ett senare möte.

Projekt Hjälpmedelskonsultation onlinebesök
Therése Oresten, Regionservice
Hjälpmedelscentralen (HMC) tillhör Regionservice och stöttar både regionen
och alla kommuner. HMC finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.
Projektet ska ge ett snabbare och enklare stöd till konsultationer via video.
Onlinebesöken är tänkta som komplement till traditionella konsultationer.
Projektet ska undersöka om vissa typer av hjälpmedel och vissa skeden av
behandling är lämpade för detta. Therése berättar om olika scenarier där
nyttan och möjligheten med videokonsultation undersöks. Det är alltid
förskrivaren som är ansvarig, konsulenten är enbart rådgivande.
Under hösten 2018 kommer test med videokonsultation att testas, om
projektet faller väl ut planeras breddinförande under 2019.
Gruppen delar med sig av egna erfarenheter och diskuterar farhågor och
förhoppningar med projektet.
Den som vill återkoppla eller diskutera ytterligare når Therése på:
Telefon: therese.oresten@vgregion.se
E-post: 031-797 44 97

4

ANTECKNINGAR Dnr HS 68-2016

Nästa möte
Nästa möte, som är årets sista, är 22/11 kl 9-12.
Väl mött!
Vid pennan,
Cecilia Berg Backström
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