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Minnesanteckningar Brukarråd 2016-05-03
Närvarande: Camilla Björnhall, Abbas Haghjo, Maria Alm, Gunilla N Larsson och Agneta
Nilsson
Vi kommer överens om att minnesanteckningar ska skickas ut så snart som möjligt efter
mötet.
1. Genomgång av minnesanteckningar
Vi följer upp mål och syfte med brukarrådet nästa gång vi ses. Vi går då igenom den matris
till ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocess” som skickas
med som bilaga till protokollet.
Vi tar upp förslaget om att personal på habiliteringen tillsammans med FUB, RBU,
autismföreningen eller HSO beroende på tema, planerar för och bjuda in till föreläsning och
erfarenhetsutbyte. Att vara förälder till en vuxen person med Cerebral pares kan vara ett
alternativ, Camilla erbjuder sig att föreläsa vid ett sådant tillfälle. Gunilla tar upp frågan med
berörda inom HabC.
Temadagen om svårigheter i kontakt med Hälso-och sjukvården när man har
flerfunktionsnedsättning eller är multisjuk som funktionshinderrörelsen tagit initiativ till är
flyttad till hösten. En temadag om nationell funktionshinderpolitik planeras 9 juni.
Angående den kommande regionbildningen är vi överens om att det vore bra att hålla ihop
funktionshinderpolitik i en särskild nämnd även fortsättningsvis.
Vid förra mötet informerades om att Landstinget fattat beslut om Sammanhållen hälso-och
sjukvård för personer med omfattande funktionsnedsättning. En hälsocentral i Umeå kommer
att bygga upp kompetens och arbetssätt som ska erbjudas målgruppen. Frågan kring
finansiering diskuteras just nu på landstingsledningsnivå. Gunilla NL bevakar frågan på
tjänstemannanivå och brukarrörelsen diskuterar frågan med politikerna.
2. Innehåll i höstens möte
Att berätta och beskriva innehåll i habilitering är förslag på innehåll i höstens möten. Carina
Folkesson bjuds in för att beskriva kvalitetsregistret HabQ samt hur vi arbetar med FOU och
kunskapsstyrning inom Habiliteringscentrum.
3. Information från rörelsen
Det är många viktiga frågor på agendan, för FUB är det bl a fokus på LSS. RBU har just nu
olika samtalsgrupper igång för närstående och medlemmar.
Rörelsen framhåller vikten av att Habiliteringscentrum informerar ”nya” föräldrar/brukare om
att funktionshinderrörelsen/föreningar finns.
Ett viktigt samarbetsområde med HabC som lyfts är kring Gode män.
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4. Information från Habiliteringscentrum
Ungdom och vuxenhabiliteringen prövar under året en webbaserad enkät om inflytande och
nöjdhet. Frågorna besvaras i anslutning till besök på habiliteringen, hembesök eller vid möte
på annan plats. Det sker via surfplatta, dator, smartphone eller pappersenkät beroende på vad
som fungerar i den specifika situationen. Svarar gör den enskilde med eller utan stöd av annan
samt närstående eller företrädare. Den svarande är garanterat anonym. Vi kommer att ha två
svarsperioder under detta år. Tanken är att vi på sikt ska vi ha en svarsperiod per år.
Agneta går igenom enkäten och de svar som kommit in under första svarsperioden. Vi får
värdefulla synpunkter på frågorna samt att vi borde sprida resultatet på olika sätt till
målgruppen för enkäten. Att enkäten är anonym uppfattas som positivt.
Resultatet är bra, de allra flest är nöjd eller mycket nöjda med habiliteringen, t ex skulle 97 %
rekommendera habiliteringen till någon annan.
5. Övrigt
Gunilla informerar om att hjälpmedelsverksamheten flyttar från landstingshuset till nya
lokaler på Marielund. Utställningsyta kommer att finnas där. Butiken söker nya lokaler på
NUS.
6. Kommande möten
6 september
15.00-17.00
1 november
15.00-17.00
Lokal: Rubinen Norrlandsgatan 18 B 1tr Umeå.

Vid datorn
Agneta Nilsson
Verksamhetsutvecklare
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