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Minnesanteckningar brukarråd
190225 Tid: 15.00
Lokal: Klang, Köpmangatan 24
Närvaro: Anette Furberg, Britt-Marie Frank, Sara Sjöberg, Anna Olander, Åsa Johnson
Ordförande för mötet:
Anette Furberg
Sekreterare för mötet:
Åsa Johnson
Föregående protokoll:
Anette F informerar om tidigare minnesanteckningar
Aktuellt läge i föreningarna, BUH och RVH:
Autismdag föreläsning Anna Danemo 2 april, Svenny Kopp kommer och föreläser inget datum satt
ännu.
Åker ut i kommunerna och föreläser, början i Åre.
Låg affektivt- bemötandeföreläsare OSD, Heljskov Elven
Tillgänglighetskonferens från hjärnkoll Åsa Olsson informerade, Martin Olauzon var också där. Det
arbetades i Bikupor med bla. hur använder vi råden, sammanfattningen blev -Ingen samverkan utan
mest information.
I enkäten från Region JH som frågar ”Om man får den hjälp man behöver”
Där har framkommit att:
-Kritik har framförts av Föräldrar vars barn är patienter på BUH kring hur patienten/barnet blir kallade
till BUH. Föräldrarna vet ej om de kommer att bli kallade eller om de själva ska ta kontakt med BUH
för att boka in besöken.
-Elevhälsan kan ej erbjuda specialpedagog och därför efterfrågas rådgivning från BUH.
Anette Furberg slutar den 28 februari, hon kommer att börja att jobba på Östersunds kommun. Anna
Olander kommer bland annat att ta över Anettes plats i Brukarrådet.
BUH kommer att rekrytera följande yrkeskategorier, Psykolog 1 sökande, Arbetsterapeuter 5
sökande, Specialpedagog, annons kommer snart ut.
Information kring psykiskohälsa barn:
Downsföreningen – Katarina Persson-Lindblom hade möte
-Blivande läkare fick ställa frågor till Downs föräldrar
-Jobbade yrkesgruppsvis – diskussion kring samverkan mellan Downs på Riks och Region,
Utbildningsdagar – kan vi dela en dag, fosterdiagnostik
Kort information om hjälpmedel:
Hjälpmedelsprocess – förskrivning, riktlinjer för kostnader se länk: Hjälpmedelsförskrivnings rutin BUH
Vem bekostar Kommun – Regionen – Skola – Spec. boenden – LSS- dagligverksamhet.
Det har blivit större krav på att skicka fakturor på hjälpmedel som inte lämnas tillbaka.
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Övriga frågor:
Teckenspråkskurser hålls för barn över 2 år
Kort information om förändringar inom RVH gavs av EC Åsa Johnson.
Inbjudan till sommarskola Karlstadmodellen Anna O

Nästa möte:
13 maj 2019 kl 15.00

