2015-09-02.
Minnesanteckning: Brukarrådet 2/9 Kl 15, Pons.
Nya verksamhetschefen Neurocentrum Hans Lindsten presenterar sig kort. Övriga deltagare ger även
en kort presentation av sig själva.
Vid tangentbordet. Linda Fromheden Avd. chef Neurorehab vårdavd.

Hur ska brukarrådet fungera i framtiden, vilka synpunkter har enheten och föreningarna?
Föreningarna vill få möjlighet att samverka med landstinget och Neurocentrum. Främsta syftet med
det är att förmedla brukarnas önskemål. De vill inte att det blir envägskommunikation. Vill uppnå en
dialog.
Synpunkter: Föreningarna vill att det skall kännas bra/meningsfullt.

Hur tillgodoses behovet för afasi ?/ Hur mycket logopedträning får afasi patienterna?
I Sävar finns det en logoped en dag i veckan. Afasiföreningen undrar när afaasi gruppen skall få
intensivträning.
Lyfter om Edelviks folkhögskola/afasikurser. I kommunen finns det inte logoped. Kommunen har en
arbetsterapeut+ undersköterska, tränar individuellt elller i grupp, ”prova på rum”.
Fråga? Hur följer man upp efter vistelse i Sävar. Vad händer? Gerd Lundström Avd chef Sävar skall
söka svar.
Önskan finns även att VLL följer upp hur det går för patienterna efter att de skrivits ut

Möjlighet för specialistmottagning vid Lycksele lasarett. En önskan från medlemmarna att neurolog
kommer till Lycksele och har mottagning där, för att bespara långa resor.
Hans Lindsten svarar. Ambitionen har funnits i 20 år. För få Neurologdoktorer. Möjligheterna är
begränsade.
Föreningarna berättar att resorna för dessa grupper kan kosta mer än vad de ger. Hans L berättar att
Neurologisjukdomarnas behandlingar utvecklas hela tiden. Svårt att frigöra specialister.

På vilket sätt kommer NC att svara upp mot den nya patientlagens intentioner?
Föreningarna framför att information sprids. Att det alltid ska ske en dialog patient/personal. Skall ingå
en delaktighet. Föreningar upplever stora brister i kommunen/primärvården.
Viktigt att det är noggrant med rapport ut från sjukhuset till primärvården. VLL ska förstärka
information när de ska skrivas ut. Tydliggöra information vad det är för insatser som behövs.
Vår uppgift på sjukhuset är att kolla upp hur vi förbättrar rapport/info från sjukhuset ut till
primärvården/kommunen.

VLL:s nya ledningsorganisation, hur kommer den att påverka nuvarande verksamhet inom NC med
tanke på hela vård/rehab kedjan.
Inte alls. Kommer ej att påverkas.

Är det möjligt för Neuroförbundet i västerbotten att få ställa ut bemannad information om
neuroförbundet på NEURODAGEN den 29/9.
Vid neuromottagningen, neurorehab sävar och neurorehabs dagvård?
Ja.

Information om "Hälsa för alla även för personer med neurologisk diagnos" ett projekt som bedrivs
inom neuroförbundet Västerbotten.
Hur ska de med neurologiska tillgodogöra sig det. Alla skall kunna få daglig motion i samhället.
Attitydfråga/Ekonomisk fråga.
Uppgift till VLL. Bli bättre på att skriva FAR. Recept på träning. (Fysisk aktivitet på recept) Blir mer
”tryck” mot kommun/primärvården. MAR= Medicinskt ansvarig rehabiliterare.

Övriga frågor.
10/9. Möte angående gammal ide om nackskadecenter. Ev. kan det komma pengar från arvsfonden
för samarbete med LT.
Hjälpa patienter att få remiss till Neurolog dr. Möjlighet att kontakta en ssk som kan vara behjälplig i
sådana ärenden?
Finns det möjlighet till kompetensutv från sjukhuset till primärvård/kommunen? Ja.
Hur ser framtidsplaneringen ut för pensionsavgångar, ex parkinson ssk. Bra.
Hur ofta skall vi ses. 2 ggr/år
Nästa möte 20/1 15:00 PONS.

