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Minnesanteckningar Brukarråd
Datum: 191202
Tid: kl. 15–16
Lokal: Klang, Köpmangatan 24
Närvarande: Birgitta Wesslund, Åsa Jonsson, Anna Olander och Ann-Katrine Pettersson
Ordförande för mötet: Ann-Katrine Pettersson
Sekreterare för mötet: Anna Olander
Föregående protokoll: Genomgång av Ann-Katrine
Aktuellt läge i föreningarna: Attention: Aktiv pysselgrupp samt Ikearesa. Autismföreningen: Gamla
teatern, spadag för medlemmar, en välbesökt dag på habiliteringsbadet på Frösö Strand samt dag på
Bodyshop som erbjuds den 16/12.
BUH: Stabilt gällande personal, fullt bemannat förutom en vakant dietisttjänst på 50% där man i
nuläget avvaktar möjlighet att rekrytera för tillsättning efter årsskiftet. Behov av rekrytering av
psykologtjänst blir aktuellt till våren.
RVH: Logopedrekrytering pågår med annonsering fram till den 15/12, två intresserade hittills. RVH:s
delning är beslutad f o m den 1/1 vilket innebär att habiliteringen går över till område BUV. Resurser
fördelas med en socionom, en arbetsterapeut och en psykolog till psykiatrin resterande blir kvar inom
habiliteringen. Geografiskt blir habiliteringen kvar på K 24 medan psykiatrin återfinns på
Fältjägargränd. Tillsättning av ny chef för RVH är Märith Bergström Isaksson som påbörjar sin tjänst
den 13/1. Kontakter pågår med berörda patienter huruvida de fortsätter på habiliteringen eller överförs
till psykiatrin. Översyn hur det ser ut med information på hemsida och 1177.se.
Frågan har ställts från föreningarna om det är ngt man kan göra vilket nuvarande chef (Åsa Jonsson)
ämnar återkomma i.
Övriga frågor:
- 15.30: Distansoberoende teknik. Hanna Molin informerar om hur Region J/H arbetar för att
ställa om till god och nära vård, ökad tillgänglighet och egenvårdsråd. Patienten ska kunna få
sin vård i primärvården och specialistvård ska ges till de som behöver det. Man arbetar även
med att öka tillgängligheten genom att hantera delar av besöken via distansoberoende
teknik, E-besök. I sin roll som verksamhetsutvecklare har Hanna uppgiften att utveckla Etjänster på 1177.se samt E-besök (vård via video) och hänvisa dit på hemsidan.
F o m det att barnet/ ungdomen fyller 13 år kan inte längre föräldrar använda sig av Etjänster utan behöver då ordna Bank-Id som gäller för respektive ungdom. Hanna informerar
om en app. som kommer inom snar framtid, Freja-Id som är en identitetshandling att nyttja till
ändamålet.
Slutligen uppmanar Hanna att hon vill ha återkoppling från representanterna från
föreningarna om hur de upplever detta, både informationsmässigt och vid nyttjande.
Viktig info kommer från Ann-Katrin att det är bra när vi informerar att vi förtydligar o skiljer på
1177 och 1177.se.
Vårens möten blir v. 9 den 24/2 kl. 15-16 i Klang samt v. 20 den 11/5 kl. 15-16 i Kling på
Köpmangatan 24

