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1. Till ordförande för mötet utsågs Ann-Katrine Pettersson som hälsade alla
välkomna.
2. Åsa Danvind utsågs att föra minnesanteckningar.
3. Syftet med Brukarrådet, hur vill vi att det ska fungera?
En diskussion fördes om syftet med Brukarrådet. Man enades om att båda parter,
BUH/RVH och föreningarna, vill ha en möjlighet till dialog och information.
Föreningarna vill ha möjlighet att ”agera” på kommande beslut/förändringar
snarare än att ”reagera”.
Anna-Carin tipsade om en artikel i senaste numret av tidskriften Föräldrakraft
där man beskriver hur samverkan mellan föreningar och kommun/landsting kan
ske.
Brukarrådet fortsätter med två kortare möten per termin, habiliteringen skickar
ut kallelser inför möten och man svarar om man inte kan delta. Ordförande och
sekreterare utses på varje möte, minnesanteckningar förs.
4. Hur sprids information om vad som tas upp på Brukarrådet?
Förningarna för vidare det som tas upp på Brukarrådet till resp styrelse och
ibland till enskild individ om en specifik frågeställning har framförts.
Föreningarna har hemsidor men har hittills inte lagt ut minnesanteckningar där,
något som man ska fundera på att göra. Ett möjligt problem, som FUB lyfter, är
att minnesanteckningar inte är skrivna på lättläst och därmed kan vara svåra att
förstå för personer med utvecklingsstörning. Även habiliteringen skulle kunna
göra minnesanteckningarna tillgängliga på sin hemsida. BUH/RVH sprider
information från Brukarrådet internt i olika forum, t ex APT.
Ett problem i förningarna är att få till en dialog med sina medlemmar för att ha
som input till Brukarrådet.
5. Är det fler föreningar som bör bjudas in?
RBU saknas på Brukarrådet. Åsa kontaktar RBU för att försöka få dem att
engagera sig igen.
Frågan ställs om Hjärnkoll bör vara med men man kommer överens att de har
mer fokus mot psykiatri.
Svenska Downföreningen skulle kunna vara aktuell, förutsatt att det finns en
lokalförening i Jämtland. Åsa och Anna-Carin kollar upp detta.
6. Info om Barn- och ungdomshabiliteringens hemsida och aktivitetskatalog
BUH kommer fortsättningsvis att ha relativt lite och kort information på sin
hemsida och stödja sig på 1177’s sidor. Regionen vill ha det så, då det har visat
sig vara väldigt lite trafik in till BUH’s hemsida. Det krävs oproportionerligt

mycket resurser att hålla hemsidorna uppdaterade. Av den anledningen kommer
man inte att ha namn och kontaktuppgifter till specifika vårdgivare. Däremot ska
det finnas tydlig information om vart man kan vända sig. Man kommer även att
hänvisa till e-tjänster. Föreningarna efterfrågar möjligheten att ha en kontaktväg
in via e-post för de som har svårt att ringa dagtid. Man påpekar också att etjänster kan vara problematiskt för t ex gode män vars huvudmän inte ens har en
e-legitimation. Det kan även vara svårt vårdnadshavare med barn över 13 år.
Vad gäller aktivitetskatalogen så blir det otydligt när publiceringsdatum för en
aktivitet anges. Nu kan man lätt misstolka det som datum för själva aktiviteten.
Bäst vore om publiceringsdatum inte syns och att datum för aktiviteten anges i
rubriken. Framöver så kommer man bara att kunna publicera egna aktiviteter i
aktivitetskatalogen. Habiliteringen påminner om att man kan prenumerera på
aktivitetskatalogen för att fortlöpande få information.
7. Övriga frågor
Anna-Carin berättar att hon har hört att man i Sundsvall har en organisation som
innebär att ungdomar mellan 15-24 år tillhör Vuxenhabiliteringen för att få en
kontinuitet vid vuxenblivandet. Mona berättar att habiliteringschef, Mikael LecAlsén har ett uppdrag att utreda hur kontinuiteten för unga vuxna kan bli bättre.
Idag gäller olika åldrar för olika insatser vilket upplevs rörigt av både brukare
och anhörig/gode män.
Mona informerar om att man nu har full bemanning inom RVH.
Åsa berättar att hon har läst att man i Uppsala har en husläkarmottagning på
vuxenhabiliteringen, något som gärna fick sprida sig till fler landsting/regioner.
Anna berättar att man ser över hur man föreskriver hjälpmedel på BUH med
syfte att det ska bli rättvist och lika för alla. Det finns riktlinjer för vuxna men inte
för barn. Man vill också se över hur kostnaden ska fördelas i de fall hjälpmedel
behövs inom kommunala verksamheter, t ex skola, korttids, etc. Översynen ska
vara klar till årsskiftet.
Åsa undrar hur Försäkringskassans ökade krav på intyg, t ex ADL-bedömningar
har påverkat habiliteringen. Man ser en ökning av antalet intyg som måste
skrivas, något som tar resurser från övrig verksamhet. Habiliteringen har dock
svårt att själva påverka detta men för dialog med Försäkringskassan kring olika
former av intyg.
Agneta berättar att man fortsättningsvis ser över hur kostnaderna för
habiliteringsbadet ska fördelas internt (t ex primärvården och psykiatrin) men
även externt (Östersunds och Krokoms kommuner). Diskussion har startat med
Östersunds kommun. Anna-Carin vill gärna veta hur diskussionerna går med
Krokoms kommun för att kunna bevaka frågan i Kommunala Handikapprådet.
8. Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 18 december kl 15.00 på Köpmangatan 24. En
önskan är att Mikael Lec-Alsén kan närvara och berätta något om uppdraget att
utreda kontinuiteten med habiliteringen i samband med vuxenblivandet.
Vid tangenterna
/Åsa Danvind

