Beredning 2017-02-07
Minnesanteckningar

Frågor vi önskar diskutera under kommande två samråd:







Anhöriga, stöd och bemötande.
Etiska rådet. Vid ett samråd för två år sedan så presenterade VLL sina etiska forum
och ställde deltagarna inför ett typexempel av frågor som de diskuterar. Vid samrådet
var hela nämnden närvarande plus funktionhinderrörelsen. Det problem vi ställdes
inför hade tre olika lösningar och alla folkvalda samt funktionhinderrörelsen valde ett
av alternativen. Sedan visade det sig att den etiska gruppen hade valt ett helt annat
alternativ. Jag kritiserade gruppen sammansättning eftersom den endast bestod av
tjänstemän. Vart är politikerna? Etiken ska spegla medborgarnas önskan.
Psykisk ohälsa kopplat till funktionhinder. Vi önskar ett extra fokus på barn och
ungdomar. Statistik visar att det ökar och att det är extra vanligt för personer med
funktionsnedsättning. Vi tycker att frågan inte tas på nog stort allvar och att arbetet
måste bli bättre samt att mer resurser riktas.
Samverkan mellan VLL och kommunerna i länet. Vi ser brister i överföring av
både information, arbetsuppgifter och samordning. Det ska finnas en ansvarig för detta
men det brister ofta.

Datum för samråd med NFH blir 23:e mars och 9:e maj.

Ämnen till den 23:e mars.



Primärvård – samverkan och samordning. Både internt och kopplat till kommunerna i
länet.
Etiska rådet – Hur kvalitetssäkrar de den etiska riktningen och säkerställer att den
följer folkets vilja? Vad ligger till grund för dagens arbete?

Ämnen till den 9:e maj.



Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Ett extra fokus på personer med
funktionsnedsättning.
Anhörigas möjlighet till vård och stöd innan det går ”för långt”.

Arbetsgrupper




Organisationsbidrag
o HSO Västerbotten tog på sig uppdraget att samordna sammansättningen av
personer inför förhandlingarna om revidering av regler för organisationsbidrag.
HSO Västerbotten har fem platser och föreningarna utanför har två platser.
Gällande de utanför HSO Västerbotten kommer kansliet att kontakta dem via
mail och sedan får de sköta det själva. Gällande HSO Västerbottens platser har
styrelsen tidigare gjort valet.
Temadag flerfunktionshinder och multisjukdom
o Martin får i uppdrag att skicka HSO representanter till Karin Linder som ska
ersätta Kicki Lundmark som tjänstemannastöd till NFH.

Båda grupperna har fått ett förslag på första möte. Det är för båda grupperna måndag den
13:e mars. De två tiderna som föreslås är 10.00–12.00 och 13.00–15.00. Martin har i
uppdrag att återkoppla om detta är möjligt.

