Godkänd av årsmöte 2011-05-07, därefter justering av
2 namn på sidan 11.

Verksamhetsberättelse 2010
MEDLEMSORGANISATIONER:

Astma- och Allergiföreningen i Västerbottens län
ATTENTION

Attention Västerbotten

RfB

Blodsjukas förening vid NUS

BRO

Bröstcancerföreningen i Västerbottens län

SCF

Celiakiföreningen i Västerbottens län

CF/AC

Cystisk Fibros Västerbotten

SD

Diabetesföreningen i Västerbottens län
Elöverkänsligas förening i Västerbottens län

SEF

Epilepsiföreningen i Västerbotten

FBIS

Förbundet blödarsjuka i Sverige Norra regionen

FMLS

Förbundet Funktionshindrade med Läs- och
Skrivsvårigheter Västerbotten

FA

Föreningen Autism i Västerbottens län

FSDB

Föreningen Sveriges dövblinda i Västerbotten

SFG

Glaukomföreningen Västerbotten

Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västerbotten
Hjärtebarnsföreningen region Norr

HRF

Hörselskadades distrikt i Västerbottens län
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ILCO

ILCO Länsförening för stomi- och
reservoaropererade i Västerbotten

FUB

Länsförbundet för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna

RBU

Länsföreningen för rörelsehindrade barn och
ungdomar

NHR

Neurologiskt Handikappades förbund i
Västerbottens län

RNj

Njursjukas förening i Västerbottens län

PF

Parkinson Västerbotten
Psoriasisförbundet Västerbottens län
Reumatikerdistriktet i Västerbotten

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa i
Västerbotten

TF

Tandvårdsskadeförbundet i Västerbottens län

AFASI

Västerbottens läns Afasiförening

RMT

Västerbottens länsförening av RMT

STROKE

Västerbottens läns Strokeförening
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Årsmötet
HSO Västerbottens årsmöte hölls lördagen den 8 maj 2010 i HSO
Västerbottens lokaler i Umeå och 47 ombud, styrelserepresentanter med
flera deltog. Mötets sekretariat bestod av mötesordförande, kanslichef
och sekreterare, 3st.
Förmiddagen ägnades åt en Hearing med de sju etablerade partiernas
riksdagskandidater inför hösten val. Birgit Högberg (HSO Västerbottens
ordförande) hade förberett ett antal frågor där varje kandidat fick
möjlighet att besvara dessa. Åhörarna väckte ytterligare flera intressanta
frågor under mötet där man kunde skönja vissa olikheter i de svar
partierna presenterade. Varje parti fick sedan avsluta med varsitt
slutanförande där de försökte sammanfatta sina partiers mål inför
kommande valperiod.
Eftermiddagen innebar själva årsmötet och Levi Bergström,
Landstingsråd i Västerbottens läns landsting, valdes där att leda
årsmötesförhandlingarna. Sonja Boman Nilsson, ILCO valdes till
sekreterare.

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande och
Studieorganisatör
Kassör
Ledamöter

Kjell-Åke Nilsson
Yngve Hedström
Sylvia Winbladh
Abbas Haghjo
Kjell-Åke Nilsson
Sven-Olof Lindgren
Gertrud Hedin
Peter Wiberg

Ersättare

Solveig Grubbström
Staffan Holmgren
Karin Morén Almroth

Föredragande
Sekreterare
Personalrepresentant

Roland Nordlund (kanslichef)
Henrik Deverud
Gun Ingvarsson

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 sammanträden.
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Firmateckning
Ordförande Kjell-Åke Nilsson, kassör Sylvia Winbladh och Roland
Nordlund (två i förening).
Ekonomi
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till ekonomisk rapport
samt revisionsberättelse.
Medlemsavgiften för anslutna föreningar har under året varit 400 kronor.
Revisorer
Revisorer för räkenskapsåret 2010 har varit Ulla Löfgren och Agneta
Strömgren med Bruno Mårdvall och Kent Sundqvist som ersättare.
Valberedning
Valberedning för räkenskapsåret 2010 har varit Gerd Rönnqvist,
Reumatikerdistriktet Västerbotten, Maria Holmgren, Diabetesföreningen i
Västerbottens län (sammankallande), Kurt Gärtner, Diabetesföreningen i
Västerbottens län samt Anders Jonsson, Neurologiskt Handikappades
förbund i Västerbottens län.

Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 2010.

HSO Västerbottens uppdrag: Samarbete, samverkan och
opinionsbildning.
Verksamhet under året:
Styrelsen med kansli söker utveckla och vårda ordförandemötet samt de
gemensamma arbetsgrupperna, externa och interna.
Ordförandemötet skall sammankallas minst 4 ggr per år. Under 2002
sammankallades mötet 6 gånger och 2003-2007 4 ggr per år. 2008
sammankallades mötet 5 ggr. 2009 sammankallades mötet fem ggr
inkluderat helgen 7-8 november då Handlingsprogrammet reviderades.
2010 sammankallades mötet 4 ggr.
Närvarofrekvens (förtroendevalda, styrelse och föreningar): 2002: 19,8,
2003: 22,5, 2004: 22,5, 2005: 17,7, 2006: 19.7, 2007: 17.8, 2008: 19,2
2009: 21,2 och 2010: 15,8 representanter i snitt per möte.
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Under året fortsatte arbetet med att utveckla samråden. På initiativ av
HSO, företräds länets samlade handikapprörelse, från och med 30/1
2007, i fyra samråd av gemensamt utsedda representanter för sju
huvudgrupper av funktionsnedsättningar. Grupperna är rörelse, hörsel,
syn, kognition, överkänslighet samt medicinska och psykiska
funktionsnedsättningar. Ordningen berör de tre samråden med
landstinget samt Försäkringskassans handikappråd.
Under året träffade HSO Västerbotten presidierna från landstingets
Hälso- och sjukvårdsutskott samt Handikappnämnd för en utvärdering av
hur dessa råd har fungerat under den gångna mandatperioden och
bestämde hur råden skall utformas under nästa mandatperiod.
Till föreningsgemensamma brukarråd utser HSO Västerbotten
nominerade representanter från berörda medlemsföreningar.
Efter 2009 års utvärdering och revidering av reglerna för landstingets
organisationsstöd till handikapporganisationerna ändrades
merkostnadsbidraget så att det endast under 2010 gick till redovisade
merkostnader för föreningarna. Det tidigare samverkansbidraget ändrade
namn till samarbetsbidrag som tydligt skall stimulera och stödja
samarbetet inom handikapprörelsen.
Arbets- och samverkansgrupper:
Interna arbetsgrupper:
Utbildningsgruppen.
Utsedda representanter:
Yngve Hedström, studieorganisatör i HSO styrelsen.
Gertrund Hedin, Hjärnkraft.
Hildur Lindqvist, Afasi.
Sylvia Winbladh, FUB
Solveig Grubbström, HSO Umeå
Camilla Björnehall, Nätverk unga vuxna
Gun Ingvarsson, kansliresurs
Till arbetsgruppen är ABF Västerbotten adjungerad och gruppen arbetar
med det informella nätverket som kansliresursen tillika
informationssekreteraren har byggt upp i länet.
Verksamhet: Se punkt 4 Utbildning.
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HSO:s externa informationsverksamhet har genomförts utifrån
efterfrågan och egna initierade aktiviteter, tillsammans med
ämneskunniga företrädare i medlemsorganisationerna (informatörerna).
Medlemsföreningarnas informatörer har haft olika uppdrag inom
gymnasieskolan, Umeå universitet samt olika uppdrag inom temat
onödig ohälsa, nya konventionen och folkhälsa.
På initiativ av HSO Lycksele genomfördes en utbildningsdag om
Konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i
Lycksele. Målgruppen var inlandets lokala HSO och medlemmar.
Samarbete med informationsverksamheten/ Nätverk unga vuxna, ABF
Västerbotten länet/lokalt samt Handikappförbundens projekt Agenda 50.
Nätverk unga vuxna
Stödstruktur: Utbildningsgruppen inkl studieorganisatören,
informationssekreteraren samt representant från ABF Västerbotten. HSO
Västerbottens kansli som helhet är resurs. Hemsidan och På gång
används för information.
Abetsgrupp/ kärnan i nätverket under året: Camilla Björnehall, Malin
Lindgren, Jonas Åkerström och Sophie Karlsson, informatörer. Maria
Libelius, administratör och Andreas Ställberg, dataresurs.
Verksamhet: Se punkterna 2 och 7. Arbete respektive Socialt liv.
Tillgänglighet och medvetandegörande samt kultur och fritid.
Arbetsgruppen för internationella frågor.
Utsedda representanter:
Anders Jonsson, NHR, Sammankallande.
Zaida Holm Gradin, ReumatikernaYngve Hedström, PSO.
Verksamhet under året: Under året har verksamheten varit närmast
vilande. Internationella gruppen försöker skapa ett förtroendefullt och
långsiktigt samarbete med länets flykting- och invandrarorganisationer.
Människor med funktionsnedsättning, flyktingar och invandrare möter i
huvudsak liknande problem i kontakterna med det svenska samhället diskriminering, dåligt bemötande och marginalisering.
Gruppen vill också öka och stimulera det internationella arbetet och
engagemanget inom handikapporganisationerna i Västerbotten. I arbetet
samarbetar gruppen med ABF och SIOS, samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige.
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Externa arbetsgrupper (med övriga länshandikappföreningar):
Arbetsgruppen för färdtjänst och allmänna kommunikationer.
Under året döptes gruppen om till Resegruppen med ansvar för alla
frågor som rör tillgängliga färdmedel.
Utsedda representanter:
Yngve Hedström, PSO
Anders Jonsson, NHR
Eckehard Sejidel Munter, FUB
Verksamhet. Se punkt 7. Socialt liv.
Arbetsgruppen inför Regionaliseringen.
Utsedda representanter från Västerbotten. (Västernorrlands och
Norrbottens länshandikapprörelse deltog också i arbetet med tre
representanter vardera.)
Birgit Högberg, HSO Västerbotten, ordförande och sammankallande.
Yngve Hedström, vice ordförande HSO Västerbotten.
Ulf Almqvist, VDL.
Kansliresurs: Roland Nordlund, HSO Västerbotten.
Verksamhet: Se punkt 1. Samhällsförändringar, Region och län.
Externa samverkansgrupper:
HSO har representerats i följande samverkansorgan:
Länsstyrelsen Västerbottens partnerskap för Serviceprogrammet
och partnerskapet för Landsbygdsprogrammet.
Kjell- Åke Nilsson representerar HSO Västerbotten i partnerskapen. Se
punkt 7.
Länsnätverket för ökad tillgänglighet.
Nedanstående grupp representerar HSO i det permanentade nätverket.
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Birgit Högberg, HSO Västerbotten
Sven Nordlund, FUB
Abbas Haghjo, FUB
Roland Nordlund, HSO
Verksamhet: Se punkt 1. Samhällsförändringar, Region och län.
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Partnerskapet i regionen för Europeiska socialfonden.
Av HSO Västerbotten utsedd representant: Birgit Högberg.
HSO Västerbottens representant företräder också regionens övriga
HSO:n samt regionens Coompanion, (Sociala Företag),
Hushållningssällskapet och Hela Sverige skall leva kampanjen.
Verksamhet: Se punkt 1. Samhällsförändringar, Region och län.
Vägverkets regionala råd
Av ordförandemötet utsedd representant:
Anders Jonsson. NHR.
Verksamhet: Se punkt 7. Socialt liv.
Samrådet med Apoteksbolaget
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Hildur Lindqvist, Afasi
Gerd Rönnqvist, Reumatikerna
Bernt Bäckman, Blodsjukas förening
Ann-Britt Åström, Elöverkänsligas förbund
Maria Holmgren, Diabetesföreningen
Mariana Abrahamsson, Parkinson
Sonja Boman- Nilsson, ILCO/HSO, sammankallande.
Verksamhet. Se punkt . Hälsa, vård och behandling.
Samrådet med Försäkringskassan
Rådet består av den ”Nya” Försäkringskassans tre distriktschefer med
respektive samordnare och länets samlade handikapprörelses utsedda
representanter.
Av det vidgade ordförandemötet utsedda representanter:
Överkänsliga:
Syn:
Medicinska:
Barn- och ungdomsperspektiv:
Rörelse:
Kognition:
Hörsel:
Psykiska:
HSO Västerbotten:

Ulla-Britt Edström (sammankallande)
Jenny Näslund
Vakant
Vakant
Irene Häggmark
Lars Zallin
Britt-Inger Lundstedt
Margit Nilsen
Roland Nordlund

Verksamhet. Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
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Samrådet med Hälso- och sjukvårdsutskottet
Av det utvidgade ordförandemötet utsedda representanter:
Överkänsliga:
Syn:
Medicinska:
Rörelse:
Kognition:
Hörsel:
Psykiska:
HSO Västerbotten:

Birgit Högberg (sammankallande)
Dan Jonsson
Carola Molin
Urban Clarin
Anneli Högberg
Stig Lundholm
Anders Valterholm
Roland Nordlund

Carola Molin avsade sig uppdraget under året och ersattes av Birgitta
Larsen.
Verksamhet: Se punkt 5. Hälsa, vård och behandling.
Samrådet med Handikappnämnden
Av det utvidgade ordförandemötet utsedda representanter:
Hörsel:
Överkänsliga:
Syn:
Medicinska:
Rörelse:

Stig Lundholm (sammankallande)
Birgit Högberg
David Lindberg
Carola Molin
Curt Andersson och därefter Katarina
Sandström
Barn- och ungdomsperspektiv: Karin Berggren
Kognition:
Seidel Munter. (Avsade sig uppdraget
under året. (Vakant)
HSO Västerbotten:
Roland Nordlund
Carola Molin avsade sig uppdraget under året och ersattes av Kjell- Åke
Nilsson. Under året tillkom Ulf Almqvist, VDL, Dövas länsförening efter
beslut i rådet.
Nätverk unga vuxna disponerar också en plats och Camilla Björnehall
från nätverket kallas till samrådet.
Verksamhet. Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
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Samrådet med Närsjukvården
Av det utvidgade ordförandemötet utsedda representanter för respektive
funktionsnedsättningsgrupp:
Medicinska:
Birgitta Larsen (sammankallande)
Hörsel:
Sibylla Algotsson
Kognition/kommunikation:
Hildur Lindqvist
Psykiska:
Rolf Sjöström
Rörelse:
Åsa Lundström
Syn:
Vakant hela året
Överkänsliga:
Grethel Viklund
Verksamhet. Se punkt 5. Hälsa, vård och behandling.
Samrådet med Infomix
Av ordförandemötet utsedda ledamöter:
Sylvia Winbladh, FUB
Åsa Lindberg, Afasi
Hjälpmedelsverksamhetens Brukarråd
Av ordförandemötet utsedda ledamöter:
Stig Lundholm, HRF (sammankallande)
Staffan Holmgren, NHR
Hildur Lindqvist, AFASI
Sonja Boman- Nilsson, ILCO/ PSO
Eckehard Seidel Munter, FUB (avgick under året)
DHR representeras av Kurt Andersson. SRF har inte haft någon
representant i rådet under året.
Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
Brukarråd med Barn- och Ungdomshabiliteringen i länet
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Lisa Laestander-Flod,
Siw Siikavaara
Siv-Marie Nyman
Liljan Viklund
Malivan Ågren
Helena Magnusson

FUB
FUB
FA (samordnare)
FA
RBU
RBU (ersättare)

Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
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Neuroklinikens brukarråd
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Inger Molin
Parkinson
Bo Lilliehök
-”Anders Jonsson
NHR
Hildur Lindqvist
AFASI
Gunnel Backsten
SEF
Representanter från Hjärnkraft och Stroke skall utses
Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
Brukarråd med länets hörselvård, rehabilitering och habilitering.
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Ordinarie:
Åke Eriksson
Eva Sandström
Anders Westman
Vakant
Anette Rosing

vuxenhörselskadade (sammankallande)
vuxendöva
föräldrar
ungdomar
dövblinda

Ersättare:
Stig Lundholm
vuxenhörselskadade
Carina Albertsson föräldrar
I rådet ingår också representanter för SDR och VIS
Verksamhet: Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
Tolkrådet (Brukarråd för tolkverksamheten)
Av ordförandemötet utsedda representanter:
Ruben Andersson
HRF
Eva Sandström
HRF
Tommy Henningsson HRF (ersättare)
Urban Öqvist
FSDB
I rådet ingår också representanter för SDR och VIS
Verksamhet. Se punkt 7. Socialt liv.
Styrgruppen för Handikappförbundens hjälpmedelsprojekt
Av styrelsen utsedd representant: Elisabeth Nilsson.
Verksamhet. Se punkt 6. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
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Styrgruppen för Kompetenscenter för tillgänglighet (KCT
Västerbotten).
Av HSO Västerbotten utsedda representanter: Birgit Högberg/ Kjell- Åke
Nilsson och Roland Nordlund.
Verksamhet: Se punkt 7. Socialt liv.
Styrelsen för Centrum för handikappvetenskap.
Av HSO:s ordförandemöte utsedd representant: Birgit Högberg.
Verksamhet: Se punkt 4. Utbildning.
Styrelsens deltagande i kurser, konferenser och seminarier:
Handikappförbundens årliga konferens med länens HSO,
Kjell- Åke Nilsson.
Med i Media:
Öppet brev till länets riksdagskandidater kring FN konventionen inför
valdebatten vid HSO Västerbottens årsmöte. Publicerades i VF.
Öppet brev till samtliga riksdagspartier inför valet om tystnaden kring
handikapprörelsens frågor i valdebatten. Publicerades i länstidningarna.
HSO:s kansli
Verksamhet under året: Se kansliets verksamhetsplan för 2011-2012.
Bifogas Årsmötet 2011 för kännedom. Planen har följts och revideras
årligen utifrån bl.a. personalnedskärningar.
Under året fortsatte diskussionerna om hur de gemensamma
kostnaderna och den gemensamma konsumtionen skall fördelas inom
Umeås Föreningarnas hus ”76:an” och en internutbildning i
”Medarbetarskap” genomfördes under året.
Kanslichefen och en facklig företrädare sitter med i två husråd, ett ”litet”
där handikappföreningarna i huset ingår och ett ”stort” där också de fem
rikspensionärsorganisationerna och Umeås frivilligcentral medverkar.
Kansli / lokaler
HSO i Västerbottens län har sitt kansli med 6.85 fasta tjänster fördelade
på 10 anställda på Storgatan 76 i Umeå. HSO Västerbotten samnyttjar
lokalerna med den lokala handikapprörelsen, de kommunala
pensionärsorganisationerna samt Umeå kommuns frivilligcentral i vad
som kallas ”76:an”. För KCT Västerbotten lokalbehov hyr HSO
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Västerbotten ett ”gårdshus” ett par kvarter bort.
Nätverk unga vuxna har tillgång till ett kontor.
Projekt
HSO Västerbotten har drivit fyra projekt under året:
1) Ett folkhälsoprojekt i Skellefteå, Livsglädjens Värkstad.
2) Kompetenscenter för tillgänglighet, KCT Västerbotten. Se punkt 7
Socialt liv.
3) Design for me- vägen till arbete. Se punkt 2 Arbete.
4) Funktionsnedsattas tillgänglighet till Scenkonst, FUNK projektet. Se
punkt 7 Socialt liv.
Informationsbladet ”På gång i HSO” med temanummer
HSO Västerbottens informationsblad innehåller information som är av
intresse framför allt för HSO Västerbotten, medlemsföreningarna och
lokala HSO men även för handikapprörelsen i Västerbotten. Har utgivits
2 gånger under året med 2 temanummer, ett om lokala samarbetsorgan
och ett om nya konventionen och studier.

Aktiviteter utifrån Handlingsprogrammets 8 sakområden
2010:
1) Samhällsförändringar. Regioner och län.
Verksamhet under året:
Länsnätverket för ökad tillgänglighet”. Nätverket består av ett 20 tal
länsorganisationer och har under året träffats två gånger för information
och erfarenhetsutbyte kring sina organisationers. Nätverket användes
bland annat som informationsspridare av seminarieserien om den
”Onödiga ohälsan”. Sammankallande har varit Landstinget och LO.
Partnerskapet i regionen för Europeiska socialfonden.
Partnerskapet har sammanträtt två gånger under året.
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Arbetsgruppen inför Regionaliseringen. På initiativ av HSO
Västerbotten konstituerades en arbetsgrupp från regionens samlade
handikapprörelse för att tidigt komma in och bevaka det
regionaliseringsarbete som de tre nordligaste länen startat. Efter en del
turer på riksnivå har regionaliseringsförsöket avstannat. Under året
diskuterades hur vissa frågor där redan ansvarig myndighet är
regionaliserad skall samordnas med grannlänens HSO.

2) Arbete.
Verksamhet under året:
Nätverk unga vuxnas erfarenheter av projekt "Att skapa en plattform och
kompetensutveckla för arbetslösa unga med funktionsnedsättningar"
ledde till en fortsättning. Erfarenheterna samlades och utifrån dessa
skrevs ett nytt projekt som fick namnet "Design for Me - vägen till
arbete".
Under 2010 drevs projektet som en del av Ungdomstorget i Umeå med
finansiering av Samordningsförbundet i Umeå. Projektet har haft sina
träffar inom76:ans lokaler. Projektledaren, rekryterad via nätverket,
har kontor inom HSO kansliet.
Under året träffade HSO Västerbottens ordförande och kanslichef
rehabiliteringsansvarig inom arbetsförmedlingens norra region för
diskussion om samverkan. Nästa steg blir en träff med cheferna för
Arbetsförmedlingens tre arbetsområden i länet.

3) Ekonomisk trygghet.
Verksamhet under året:
Samrådet med Försäkringskassan: Under året har rådet träffats två
gånger. Vid träffarna har frågor från handikappföreningarna, kassans nya
organisation och förändringarna inom socialförsäkringen diskuterats.
Utöver mötena med försäkringskassan har rådet haft mellan- och
förmöten.
”Onödig ohälsa”- tre seminarier. Under året samarbetade HSO
Västerbotten aktivt i planering och genomförandet av tre seminarier kring
Folkhälsoinstitutets rapport ”Onödig ohälsa”. Samarbetspartners var
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länets folkhälsonämnder med kansli och delar av Länsnätverket.

4) Utbildning.
Verksamhet under året:
Centrum för handikappvetenskap: Handikapprörelsens delaktighet i
forskningen har varit i fokus under året. Centrums styrelse stödde under året
en Studiecirkel kring ”Handikapprörelsen och forskningen” som HSO
Västerbotten genomförde. Resultatet av cirkeln redovisades vid Plenarmöte 27
april 2010.
Seminarier genomfördes under året bl.a. ”Kampen om sjukfrånvaron” och ”Är
Sverige tillgängligt nu?”

Utbildningsgruppen: Intern vuxenutbildning planeras och genomförs
utifrån HSO Västerbottens kursutbud 2008-2011. Utbildningsgruppen är
arbetsgrupp och handlar i huvudsak om föreningsgemensamma
utbildningar.
I utbildningsplaneringen samarbetar HSO mycket nära med ABF och
Medlefors folkhögskola. Aktiviteter som genomför lokalt sker i samarbete
med lokala samarbetsorgan.
Kursutbudet i dess helhet finns att läsa på hemsidan www.ac.hso.se
Må gott i kropp och knopp som finns i kursutbudet genomför som ett
folkhälsouppdrag och sköts av Nätverk unga vuxna.
Under året har följande utbildningar genomförts:
- Informatörsutbildning 3 dagar internat, samarbete HSO Umeå och
Medlefors folkhögskola
- Utbildningsdag i nya konventionen i Lycksele, samarbete med inlandets
HSO och projekt Agenda 50
- Kurshelg på Medlefors i samarbete med projekt Agenda 50, Nätverk
unga vuxna, HRF distriktet och Medlefors fhskl
- Cirkelledarutbildning Lycksele en dag, samarbete med
Handikappförbunden och lokala HSO i länet
HSO:s informatörer och förtroendevalda har därutöver deltagit i vissa
interna och externa utbildningar i samarbete med ABF.
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5) Hälsa, Vård och Behandling.
Verksamhet under året:
Samrådet med Hälso- och sjukvårdsutskottet: HSU har ansvar för
och bereder även ekonomiskt de övergripande hälso- och
sjukvårdsfrågorna och därmed de centrala planerna, landstingsplanen
och verksamhetsplanen.
Vid de två ordinarie träffarna med HSU har landstingets handlingsplan
för handikappolitiken följts upp och särskilt hjälpmedelskostnaderna har
diskuterats.
Dessutom har HSU inbjudit till extra träffar kring Hälsoval Västerbotten.
Där har hälsocentralernas framtida uppdrag och upphandlingsunderlag
diskuterats.

Samrådet med Närsjukvården: Samrådet med landstingets närsjukvård
består av en grupp representanter från den samlade handikapprörelsen
tillsammans med en grupp landstingsanställda tjänstemän bestående av
länschefen för närsjukvården, representanter för Skellefteås och
Lyckseles närsjukvård samt chefen för handikappförvaltningen.
Under 2010 genomfördes tre - väl förberedda möten med
minnesanteckningar som förts i samråd. Minnesanteckningarna har
skickats ut till HSO: s styrelse och de övriga sam- och brukarråden med
landstinget.
Landstingets handikappotitiska program har varit ett återkommande
ämne med redovisning av genomförda aktiviteter liksom Hälsovalet och
tillgängligheten inom primärvården. Andra aktuella frågor från
handikapprörelsen har också tagits upp.
Rådet har också sökt utvärdera sitt arbete under mandatperioden inför
den kommande.
Arbetet i samråd har kommit att präglas av ömsesidighet,
respektfullhet, allvar och god stämning. Båda parter upplever det
meningsfullt, även om det finns många områden som är svåra att
påverka.

Samrådet med Apoteksbolaget: HSO Västerbottens samrådsgrupp
med Apoteksbolaget har inte mött bolaget under 2010 för samråd kring
läkemedelshanteringen. Rådets sammankallande har skrivit till Apoteket
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AB och frågat hur samverkan skall ske i framtiden efter privatiseringen.
De har ännu inte fått något svar. Sammankallande sprider nyheter kring
läkemedel vidare till gruppens medlemmar. Diskussion startades om att
farma om Samrådsgruppen till en Läkemedelsgrupp.

6) Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
Verksamhet under året:
Samrådet med Handikappnämnden: Handikappnämnden bjuder in
handikapprörelsen till samråd vid behov, dock minst två gånger per år.
Handikappnämnden har ansvar för Barn- och ungdomshabiliteringen,
Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS för vuxna,
Hörselhabiliteringen, Hjälpmedelsverksamheten, Tolkcentralen och
Samordnad habilitering.
Nämnden och dess politiker är också landstingets och landstingspartiernas sakkunniga i handikappfrågor.
Under året har samrådet haft tre ordinarie möten och behandlat bland
annat följande frågor: Hjälpmedelsverksamheten (ekonomi, organisation,
avgifter för hjälpmedel), begränsad förskrivning inom prionivå 3, Budget
2011, uppföljning av handikappolitiska programmet, (stående punkt).
Därutöver har aktuella frågor från handikapprörelsen och nämnden
behandlats. Ett extra samrådsmöte hölls kring konsekvenserna av
dövhet från barndomen i anledning av att deras förening i länet har
aktiverats.

Brukarrådet med Barn- och Ungdomshabiliteringen: Under året har
delar av handikapprörelsens representanter i rådet tillsammans med
delar av våra representanter i Samrådet med Handikappnämnden
samverkat med Landstinget om ett första steg mot en Vuxenhabilitering i
länet. Det handlar om att även vuxna, ur samma målgrupp som får
habilitering av Barn- och Ungdomshabiliteringen, skall få en samordnad
habilitering. Arbetet slutfördes under året och idén väcktes om ett
sammanhållet brukarråd för alla åldrar.

Brukarråd för tolkverksamheten f.d Tolkrådet:
Rådet har bland annat behandlat följande frågor: vardagstolkning, Tolk
vid t.ex. pensionärsföreningarnas möten, tolk på arbetet och i utbildning,
teckenspråk och dövblindkunskap i sjuksköterskeutbildningen, tolk i
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vården, bildtelefon, skrivtolkning på distans, ekonomi och tolktillgång.

Brukarrådet med Neurokliniken: Rådet har under året varit närmast
vilande men har genomfört en omstart under vintern.

Brukarråd med länets hörselvård, rehabilitering och habilitering.
Brukarrådet har under året haft två sammanträden. Bland de frågor som
rådet behandlat kan nämnas; väntetider för utprovning av hörapparater
och habiliterings- och rehabiliteringsinsatser av olika slag, äldre
hörselskadades och dövas situation, hörselskadade och döva i
äldreboenden, avgifter för hörapparater och övriga hörseltekniska
hjälpmedel, information från brukarföreningarna i rådet,
prioriteringsarbetet i landstinget.

Hälsoverkstan. HSO Västerbottens treåriga folkhälsouppdrag
Hälsoverkstan genomför sitt andra år. Idén var att fortsatt söka sprida det
upparbetade konceptet i länet med Hälsoverkstan i Skellefteå som
förebild. ABF norra Västerbotten och även Skellefteå kommun är
samarbetspartner i kommunen. HSO:s utbildningsgrupp och
Ungdomsnätverk samt ABF länet söker stödja spridningen i länet.
Prova-på-dag genomfördes i Umeå i samarbete med HSO Umeå och
ABF Umeåregionen.

Hjälpmedelsverksamhetens Brukarråd:
Brukarrådet har under året haft 4 sammanträden. Den viktigaste
uppgiften har varit att bevaka att tillräckliga resurser tillförs
hjälpmedelsverksamheten, så att landstingets behovsbaserade
hjälpmedelspolicy kan tillämpas fullt ut vid förskrivning av alla
hjälpmedel.

Styrgruppen för Handikappförbundens hjälpmedelsprojekt:
Under året avslutades projektet med konferenser runt om i landet.
Material är framtaget och går att rekvirera från Hjälpmedelsinstitutet.
HSO Västerbottens representant i styrgruppen var Elisabeth Nilsson.
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7) Socialt liv. Tillgänglighet och medvetandegörande samt
kultur och fritid.
Verksamhet under året:
Länsstyrelsen Västerbottens partnerskap för Serviceprogrammet
och partnerskapet för Landsbygdsprogrammet.
Partnerskapet har genomfört ett par träffar och inbjudit till andra
aktiviteter under året.

Nätverk Unga Vuxna är det forum där unga vuxna mellan 18-45 år har
möjlighet att diskutera och utbyta tankar med varandra.
Som dialogpartner i samtal och diskussioner kring frågor som påverkar
vardagen för personer med funktionsnedsättningar är medlemmarna
resurspersoner både internt och externt.
NHR Umeåregionen har genom ekonomiskt bidrag möjliggjort
otraditionella aktiviteter som Frukostmöten med författarbesök,
Representanter från Nätverket, ABF Västerbotten och VLL/ Memeologen
har arbetat med ett folkhälsouppdrag Må gott i Kropp och Knopp.
Kurshelgen ställdes in pga få anmälda. Fokus har legat på att skapa
material för personligt förbättringsarbete, studiematerialet Livet är mitt!
Deltagarna i nätverket har utifrån behov, önskemål och kompetens bl.a.
informerat och föreläst i utbildningar inom Umeå universitet:
specialpedagogik, studie och yrkesvägledning, nationell specialkurs,
sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammet samt Gymnasieskolan i
länet: programmen Barn –och utbildning samt Omvårdnad
- ansvarat för program på Internationella Handikappdagen 3 december i
Umeå, samarbete läns och lokala HSO och ABF.
- deltagit i Fritidsnätverket Umeåregionen och Ögonblicksteaterns projekt
- ordnat mötesplatser inom kultur –data i samarbete med ABF
- varit resurspersoner i olika seminarier och folkbildningssamarbete

KCT Västerbotten med två tillgänglighetskonsulter avslutade under året
ett lokalt projekt ”Umeå utan hinder” med Umeå kommun som finansiär.
Har fortsatt att stötta andra kommuner och granskningen av landstingets
lokaler. Under året startade de ett större projekt med syfte att se över
tillgängligheten i länets alla dagligvarubutiker och bensinstationer i
glesbyggd med länsstyrelsen och jordbruksverket som finansiärer.
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Arbetsgruppen för färdtjänst och allmänna kommunikationer har
under året varit närmast vilande. I slutet av året breddades gruppens
arbete och den bytte namn till Resegruppen. Den påbörjade också sin
samverkan med Länstrafiken och Vägverkets regionala råd.

Vägverkets regionala råd. Vår representation i rådet har varit vilande.
Representationen i rådet förstärktes i slutet av året med våra tre
representanter i Resegruppen.

Samrådet med Infomix har genomfört ett par träffar med lågt
deltagande.

FUNK projektet som syftar till att bredda publikunderlaget till de fyra
stora musik- och dansscenerna i övre Norrland startade upp under året.
Ett arvsfondsprojekt som drivs av de fyra nordligaste läns HSO
organisationerna. HSO Västerbotten utsåg följande personer till
projektets styr- och referensgrupp: Solveig Grubbström, Camilla
Björnehall, Zaida Holm- Gradin och Eleonor Eriksson.
V
8) Barn och förälder/föräldrar. Stödstrukturer.
Brukarrådet med Barn- och ungdomshabiliteringen har varit vilande
under 2010, se punkt 6, Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
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Slutord:
Valrörelsen präglade verksamheten under året. Vi anordnade en
paneldebatt med de politiska partierna. Debattartikel infördes i
tidningarna då vi ansåg att våra frågor inte fanns med i valdebatten.
Skrivelse har skickats till samtliga kommuner hur långt man kommit i
tillgänglighetsarbetet. Samtliga kommuner har svarat och vi kan
konstatera att det finns mycket kvar att göra. Styrelsen kommer att
fortsätta att agera i frågan.
Sam- och brukarråden med landstinget har fungerat bra och vi har
kunnat föra fram våra åsikter och påverkat besluten t.ex. hjälpmedel
frågan och införandet av Hälsoval Västerbotten. Landstinget har
förändrat sin politiska organisation vilket medför en förändring av
samrådsorganisationen.
Kanslipersonalen är värda ett stort tack för det arbete man utfört under
året till stöd för styrelsen och medlemsorganisationerna.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemsorganisationer för ett gott
samarbete under 2010.

Styrelsen:

Kjell-Åke Nilsson
Ordförande

Yngve Hedström
Vice ordförande

Sylvia Winbladh
Kassör

Sven-Olof Lindgren
Ledamot

Abbas Haghjo
Ledamot

Gertrud Hedin
Ledamot

Peter Wiberg
Ledamot
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