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1. Inledning
Brukarrådets representanter hälsas välkomna till dagens möte,
tillsammans med en presentation av mötesdeltagarna.
2. Aktuella frågor, Habilitering & Hälsa
Mikael Forslund beskriver Råd och stöd. Viktigt är att Råd och stöd
inte ska kunna betraktas som hälso- och sjukvård. Det görs årligen
ca 3-5 beslut om Råd och stöd. Ansökan om Råd och stöd kan
lämnas till H&H, Mikael har delegation från regionfullmäktige att
fatta beslut
Mikael beskriver också innehållet i den regionala medicinska
riktlinje kring vuxna med medfödd funktionsnedsättning antogs
den1 februari 2017. Som tidigare är primärvården första linjens
vårdgivare. Marie-Louise Gefwert har uppgiften att påbörja
implementering av riktlinjen. Riktlinjen innebär bland annat att årliga
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hälsokontroller skall göras inom primärvården. Vuxenhabiliteringen
kommer att få rollen som kunskapscentrum, dit andra vårdgivare
kan vända sig för att få kunskap. Arbetet kring riktlinjen ska
utvärderas efter 2 år. Det finns över 120 regionala medicinska
riktlinjer.
Mikael beskriver att det kommer att göras en utredning av H&H:s
interna arbete. Ett konsultföretag ska genomlysa strukturfrågor.
Mikael kommer också in på frågan om gränsdragningen mellan
BUP och H&H. Det finns ojämlikheter i vården av personer med
neuropsykiatriska störningar. Ann-Sofie Cavefors har fått uppdraget
att arbete med att jämna ut skillnaderna.

3. Frågor från rådet
Fråga kring särskild vårdcentral för personer med
funktionsnedsättning.
Svar: Problem med att inrätta en särskild vårdcentral då
ersättningssystemet bygger på vårdtyngd (ACG). ACG bygger på
hela patientens vårdtyngd. Dessutom ska man kunna välja
vårdcentral också då man har en funktionsnedsättning.
Fråga kring rekrytering av personal. Hur arbetar ni gentemot
lärosäten? Påverkar politiken utbildning inom t.ex. BUP?
Svar: Det finns ett politiskt intresse att se över utbildningsinsatser
inom t.ex. BUP. Mikael Forslund ska komma tillbaka till ett av rådets
kommande samråd, t.ex. i dec, och avge rapport.
Fråga kring kommunikationshjälpmedel:
Svar: Regelverket är för att minska godtycket och ge jämlik vård.
Men om någon behöver ett hjälpmedel ska man undersöka detta
och se till dennes behov.
Fråga kring Ågrenska:
Svar: De som blivit antagna till vistelse på Ågrenska kommer att få
bidrag.

4. Förstå mig rätt, Anke Samulowitz
Kommunikation är svårt och missförstånd uppstår i ca 40-70 %. Ett
sätt att undvika missförstånd är att be om kvittering och
återberättelse. Förstå mig rätt (Teach Back) är ett verktyg som
används alltmer.
Problematiskt då personalen inte alltid vet vad de ska informera om.
Det kan också vara problematiskt med personer som inte har
svenska som modersmål eller för dem som har alltför stor respekt
för läkare och inte vågar fråga.
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5. Information från Jonas
Det pågår en översyn av patientavgifter. Översynen ska till RF i
juni. Det vore bra om rådet fick ta del av och ge synpunkter på
förslaget innan det går till RF. Sylvia ska bjuda in Carin Svensk och
Margareta Axelson till rådets nästa samråd.
6. Fråga från Lassekollektivet
Lassekollektivet önskar att ta del av rådets minnesanteckningar.
Rådet har inga invändningar mot detta, utan ser gärna en spridning
av rådets arbete.

Vid anteckningarna
Rozalija Falk
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