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

Aktuellt från brukarföreningarna
Agneta Persson, NSPHiG, berättar att man kommer att ge ut en handbok om brukardelaktighet 9
december. Det går bra att anmäla sitt intresse på NSPHiG:s Facebook-sida.
Agne Fröjd, HRF Västra Götaland, lyfter behovet av hörsel- och syninstruktörer på äldreboenden.
Tobias Engström, VGDL, berättar om olika aktiviteter, bland annat runt äldrefrågor, som delvis blivit
inställda på grund av coronaviruset. Han berättar också om ett ökat samarbete med det nationella
riksförbundet.
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Dennis Bokedal, Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland Nordost, berättar att regionens två
länsföreningar slås ihop till en regionförening: Astma- och allergiföreningen Västra Götaland.
Regionföreningen kommer att omfatta tio lokalföreningar i regionen. Han nämner också de
diskussioner som förts runt allergimottagningens eventuella flytt till Mölndals sjukhus.
Britt Artursson, SRF Skaraborg, berättar om Västtrafiks nya zonindelningar och hur dessa
förändringar påverkar färdtjänsten i Skaraborg. Priserna för långa resor höjs så pass mycket att
många inte kommer ha råd att åka. Agne och Britt ska träffa kommunalförbundet i Skaraborg för att
se hur de kan påverka.
Mohammed Jaber, DHR, berättar att man jobbat mycket med frågan om liftar på vårdcentraler. Det
är svårt för patienter att genomföra undersökningar som mammografi och röntgen, om de inte kan
komma upp på britsen.

Aktuellt i regionen
Jonas Andersson berättar om hur den politiska vardagen förändrats sedan pandemin. Många
utvecklingsarbeten ligger stilla då man inte velat ”störa” verksamheterna för mycket.
Möten med regionfullmäktige har hållits fast i decimerad form. Novembermötet har dock blivit
inställt med kort varsel, därmed skjuts den planerade budgetdebatten upp.
Kommuner och regioner stöttas genom extra medel i form av statsbidrag 2020 och 2021. Jonas ser
en utmaning i att komma ikapp med ”vårdskulden”.
Omställningsarbetet har fått en skjuts framåt tack vare pandemin som gjort att vi har behövt
förändra arbetssätt och ställa om. Många verksamheter, främst primärvård och psykiatri, arbetar
nu även digitalt. Det har varit svårare i de verksamheter där det fysiska mötet behövs, som inom
rehabilitering och habilitering. Sjukhusen har utvecklat olika former av närsjukvårdsteam.
Ann-Christine Andersson kompletterar den bild som ges. Hon är orolig över att se hur den
planerade vården ställs in, det gör att köerna ökar ytterligare. Mer pengar är inte lösningen
eftersom personalen är trött och inte har fått tillräcklig återhämtning. Det är ett bekymmersamt
läge.

Frågor och svar
Jonas Andersson läser upp inkomna frågor och svar och gruppen diskuterar frågeställningarna.
Dokumentet skickas ut i samband med mötesanteckningarna.
Andra frågor som tas upp spontant under mötet är:




nötfri hälso- och sjukvård
upphandling av kompressionsplagg
behov av tolk på plats trots pandemin
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Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Peter Häyhänen är regional utvecklingschef med inriktning digitalisering. Han är också
implementationsansvarig för FVM och IT-stödet Millennium. Peter beskriver bakgrund till och syfte
och mål med FVM, som kommer att ersätta ca 30-40 mjukvaror som används i dagens
informationssystem. Peter poängterar att FVM kommer att möjliggöra många nya arbetssätt, bland
annat är det rimligt att fokusera ytterligare på patientdriven bokning av vårdbesök. Erica Sandberg,
som har besökt Brukarrådet vid ett tidigare tillfälle, har i uppdrag att säkerställa
patientperspektivet i FVM.
FVM möjliggör standardisering och ensning av regionala rutiner. Standardisering avser att i vård och
administration göra så lika som möjligt och så olika som det är nödvändigt.

Avslutning och förslag på mötestider 2021
Följande mötestider föreslås för 2021:





18 februari
27 maj
30 september
9 december

Mötena hålls klockan 9.15-12.00, tills vidare i digital form på grund av pandemin.
Ordförande Jonas Andersson tackar för deltagandet och avslutar mötet.
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