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Medlemmar i brukarrådet
De senaste gångerna har allt färre från brukarrörelsen deltagit vid träffar i Brukarrådet. Vi
diskuterar kring mål och syfte med brukarrådet och hur finna andra former för
samverkan. Vi behöver hitta nya kommunikationsvägar och sätt att samverka för att få
fler engagerade och då även ungdomar och unga vuxna. Den översyn som pågår inom
LSS och assistansreformen har hög prio inom brukarorganisationerna och tid och kraft
läggs där i nuläget. Maria och Abbas diskuterar med HSO;s ”LSS-grupp” om nya
samverkansformer och återkommer till Gunilla. Gunilla tar kontakt med kanslichef
Martin Vikgren på HSO i samma fråga.
Information om habiliteringsprogram
Presentation av habiliteringsprogrammet för personer på tidig utvecklingsnivå med
flerfunktionsnedsättning. Ett internt arbetsmaterial som ska leda medarbetare i hur vi
arbetar med målgruppen. Syftet är lika vård i länet. Specifika frågor är framtagna som är
särskilt viktiga att ställa inför kartläggning och planering. Förberedande frågor kommer
att skickas ut till företrädare inför första möte. Särskilda utfästelser finns beskrivna för
respektive yrkesprofession och dessa ska ställas i relation till brukarens individuella
behov som framkommer i mötet med den enskilde/företrädaren.
Önskemål framkom om att följa upp programmet oftare under första tiden för att se hur
det faller ut.
Gunilla informerar om att de vårdriktlinjer för vuxna med Down´s syndrom som
utarbetats av konsultläkare Ulf Lindström är presenterade för läkare inom primärvården
och finns i det kunskapsstöd de har - vårdpraxis. FUB har frågor om hur dessa riktlinjer
görs kända för patientgruppen och inom berörda kommunala verksamheter samt
primärvården. Gunilla tar med dessa synpunkter i fortsatt arbete med information om
vårdriktlinjerna.
Förändringar i ärendehandläggning
Gunilla informerar om vår ärendehandläggning av habilitering enligt HSL och råd och
stöd enligt LSS. En information har även getts vid tidigare möte i brukarrådet under 2015.
Formulering av begrepp har förändrats av Socialstyrelsen (2007/2008) och praxis har
utvecklats i landstingen i landet sedan handikappreformen i mitten av 1990-talet. En mer
evidensbaserad habilitering har utvecklats och det är allt svårare att särskilja innehållet i
råd och stöd från innehåll i habilitering. I Västerbotten har Habiliteringscentrum under
senaste åren haft uppdraget att utveckla habilitering för vuxna för LSS-målgrupper. Vid
ansökan om stöd så erbjuds i första hand habilitering till personer med medfödd eller
tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Den enskilde informeras om att hen alltid kan
ansöka om råd och stöd enligt LSS för att få sina behov tillgodosedda om de inte
tillgodoses på annat sätt.
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Förstärkt primärvård för vuxna personer med medfödda och tidigr förvärvade
funktionsnedsättningar
Gunilla informerar om att uppdrag för projektledare och en projektorganisation håller på
att tas fram. Det är primärvårdens verksamhetsområdeschef Håkan Larsson som är
projektägare. Politiskt beslut om ekonomisk finansiering för en 3-årig projekttid ska
fattas under april.
Ingen ny tid bokades utan vi skulle återkomma om en ny tid efter det att närvarande
medlemmar från HSO tagit upp frågan om ökat deltagande i Brukarrådet och återkopplat
till Gunilla NL
Noterat av
Eva Enarsson
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