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Öppnande, utse justerare att jämte ordförande justera minnesanteckningarna
Kenneth Andersson hälsar alla varmt välkomna till årets första samråd med
funktionshindersrörelsen i Västerbotten. En kort presentationsrunda genomförs.
Abbas Haghjo utses att tillsammans med ordförande justera dagens
sammanträdesanteckningar.
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Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar 2016-12-06 godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanhållen primärvård – kort lägesrapport och dialog
Agneta Nilsson, Habiliteringscentrum, ger en bild av nuläget när det gäller projektet
Förstärkt primärvård för vuxna personer med medfödda och tidigt förvärvade
funktionsnedsättningar.
I syfte att säkerställa en tillgänglig och fungerande primärvård för personer med
medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar krävs en positiv särbehandling.
Det innebär att ett anpassat arbetssätt och särskild kompetens avseende målgruppen
och dess behov behöver byggas upp på ett antal hälsocentraler i länet.
Det innebär att medborgare tillhörande målgruppen kan få sina hälso- och
sjukvårdsbehov tillgodosedda med beaktande av individens funktionsnedsättning.
Förslaget innebär en stegvis uppbyggnad i länet med start i Umeå, där en hälsocentral
får ett uppdrag, initialt i projektform, att tillhandahålla en förstärkt hälso- och sjukvård för
målgruppen. De erfarenheter som uppbyggnaden i Umeå ger kommer att användas i
Skellefteå och Södra lappland.
Uppskattningsvis kan cirka 400 personer i Umeå kommun vara intresserade av en
positiv lösning inom primärvårdens ram.
Landstingsstyrelsen tog 2015-06-02 beslut om att godkänna förslaget till sammanhållen
hälso- och sjukvård inom primärvården för vuxna personer med medfödda och tidigt
förvärvade funktionsnedsättningar. Anledningen till att projektet ännu inte startat är att
de ekonomiska förutsättningarna inte är lösta. Se bilaga PP-presentation.
Några kommentarer efter Agnetas presentation är:
- Det är suveränt viktigt att projektet kommer igång
- De kriterier för god vård till målgruppen är bra och tydliga
- Kom ihåg att göra det möjligt för patienter att transportera sig till hälsocentralen
även om den ligger en bit bort.
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Arbetsgrupp för vårdetik. Presentation och tid för frågor.
Mikael Sandlund, professor och överläkare, psykiatriska kliniken, NUS, berättar om hur
landstingets arbetsgrupp för vårdetik jobbar. Mikael S var fram till i februari ordförande i
arbetsgruppen. Ny ordförande är Catrine Jacobsson.
2004 bildades gruppen, som är sammansatt av personer med särskilt intresse för
ämnesområdet och som representerar hela länet samt olika verksamhets- och
kunskapsområden inom hälso- och sjukvården.
Arbetsgruppen för vårdetik ger introduktion, utbildning och fortbildning till landstingets
250 etikombud som i sin tur ger medarbetarna i landstinget möjlighet till etisk reflektion.
Ett etiskt problem är att det inte finns några medel avsatta för denna verksamhet. Det
skulle vara önskvärt med en etiksamordnare på exempelvis halvtid, som de har inom
Norrbottens läns landsting, som skulle ge formell tyngd och reell tid för att bland annat
kunna vara en resurs till etikombuden.
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Temadag ”Multisjukas situation i vården” den 1 september 2017
Arbetsgruppen består av Maria Alm (FUB), Marianne Sandström (neuroförbundet),
Irene Häggmark (RTP) samt Kenneth Andersson, Carin Hasslow, Margaretha Löfgren
(NFH) och Karin Linder, nämndsekreterare. Arbetsgruppen hade sitt första möte den 13
mars, för att planera program och fundera på föreläsare som arbetsgruppen vill bjuda
in.
Vården håller inte ihop för multisjuka, det gäller primärvård – sjukhusvård likaväl som
landsting – kommun. Det behövs en sammanhållen vårdkedja från vård – rehabilitering
– hälsovård/egenvård. Syftet med dagen är att få se och höra goda exempel.
Stefan Ståhle meddelar att han gärna kan vara med i arbetsgruppen.
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Övrigt
a) Tillgänglig information.
Jenny Näslund undrar hur Västerbottens läns landsting jobbar för att göra information
tillgängligt, exempelvis träningsprogram vid besök hos en fysioterapeut. Landstingets
kommunikationsstab arbetar med kommunikation på olika sätt. Samrådet bjuder in
någon därifrån som får komma och berätta.
b) Påminnelseavgifter
Ett påpekande om orimligt höga påminnelseavgifter på landstingets fakturor.
c) Revidering av organisationsbidrag
Kenneth A informerar om att en arbetsgrupp, bestående av representanter från
funktionshinderrörelsen och nämnden för funktionshinder och habilitering, håller på att
se över reglerna för landstingsbidrag. Nuvarande regler gäller tom 2017-12-31.
d) Nästa samrådsmöte
Nästa samråd är den 9 maj kl. 10:00-12:00.
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Kenneth Andersson tackar deltagarna för intressanta dialoger och avslutar mötet.

Antecknad av

Karin Linder

Justerat

Kenneth Andersson
Ordförande NFH

Abbas Haghjo
HSO

Bilaga:
 PP presentation Sammanhållen primärvård
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