Minnesanteckningar Brukarråd 2014-05-20 klockan 15-17
Närvarande: Torbjörn O, Camilla B, Abbas H (deltar till kl 16:20), Agneta N, Gunilla L och
Helena T.
Återbud: Martin Vikgren
1. Genomgång dagordning för dagens möte
Föregående minnesanteckningar från mötet 21/3
Fortsatt arbete med att fastställa: syfte, arbetsformer, spelregler, teman.
Information: Förstärkt hälso- och sjukvård inom primärvården (Agneta)
Datumplanering
2. Genomgång av minnesanteckningar 21/3
3. Syfte och mål med detta brukarråd: Genomgång av formulering syfte & mål för
Synrehab resp Hörselrehab brukarråd. Därefter revideras/kompletteras framtaget
utkastet/förslaget gällande detta Brukarråd. Agneta gör dessa korrigeringar och
denna revidering skickas till hela gruppen för ev synpunkt innan fastställande av syfte
och mål för detta brukarråd.
4. Information om förslag till ”Sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården
för personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar” Agneta
berättar om kartläggningen som gjorts som visar att en av de viktigaste frågorna
handlar om hur ska man lösa hälso- och sjukvårdsfrågan när man blir vuxen.
Kartläggningen visar också på kunskapsbrister i primärvården. Agneta berättar om
förslaget som tagits fram tillsammans med repr från Primärvården och detta ska
presenteras för Landstingsstyrelsen i juni 2014. Alla tycker att detta låter som ett bra
förslag. Agneta skickar därefter ut mera information till alla.
5. Mötesplanering Brukarrådet:
 Den 10 september 2014 kl 15:00-17:00
 Den 10 november 2014 kl 15:00-17:00
 Den 10 februari 2015 kl 15:00-17:00
 Den 18 maj 2015 kl 15:00-17:00
6. Arbetsformer – se föregående minnesanteckningar. HSO bestämmer antal personer
och utser de som ingår i ”den fasta kärnan”. Gunilla kollar med Martin V om alla som
bör sitta med i brukarrådets fasta kärna finns med i nuvarande gruppering. V.b, om
så möjligt, skickas underlag per mail för att Brukarrådet ska kunna förbereda sig och
ta del av detta före mötet. Helena berättar kort om den A3-modell som kan användas
som ett verktyg för att ta sig an olika ämnen/fokusområden i Brukarrådet. Helena
kommer fortsättningsvis inte att delta på Brukarrådets möten men kan eventuellt
v.b kopplas in som metodstöd vid enstaka möten
7. Tema att börja med för detta Brukarråd i höst: Övergången 16-29 år + att samtidigt
ha en ambition att fortsätta lära känna varandra/varandras verksamheter.
8. Uppföljning: Viktigt att på nästa möte prata om hur man kan följa upp Brukarrådets
arbete. Torbjörn och Camilla som tagit del av Martin Vikgrens förslag om att titta på
hur man hittat en modell för systematisk uppföljning av samverkan som används i
Europa samt i Sverige ”söder om Dalälven” (Koden för samverkan) tycker att detta
verkar mycket bra och applicerbart även i detta Brukarråd. Martin får berätta mer om
detta på nästa Brukarråd.
Vid pennan/ Helena

