Sam- och brukarrådsmöte, minnesanteckningar.
Datum: 2018-10-17
Tid: 18.00–20.00
Plats. Storgatan 76 i Umeå

Deltagarlista:
















Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten
Jenny Näslund SRF
Abbas Haghjo, FUB
Urban Clarin, RTP
Gun Ingvarsson, Hjärnkraft
Jonas Berglund, Diabetes
Maria Alm, FUB
Kjell-Åke Nilsson, Diabetes
Camilla Björnehall, Unga vuxna, Funktionsrätt Västerbotten
Bengt-Erik Johansson, Parkinson
Peder Westerberg, Funktionsrätt Västerbotten
Ewa Jonsson, Blodsjukas förening
Tomas Rönnblom, RBU
Eckehard Seidel, FUB
Stefan Drugge, SRF

Sam- och brukarråd blir Samverkansforum – Vi diskuterar den nya strukturen för oss
att påverka i framtiden samt ett gemensamt regelverk med Region Västerbotten
Valet av förtroendevalda från funktionshinder- och patientrörelsen ska genomföras den 21
november 2018. Stopp för nomineringar är den 19 oktober 2018.
Martin Vikgren går igenom modellen för samverkan med Region Västerbotten i framtiden. Det som
har förändrats sedan senaste mötet är kopplat till primärvården. Funktionshinder- och
patientrörelsen önskade tre olika samverkansforum men Region Västerbotten gällande
primärvården. Ett forum i inlandet, ett för norra kusten och ett för södra kusten. Landstingets
ordförande Peter Olofsson önskade inte detta eftersom det inte passar deras organisation gällande
primärvård vilket gör samverkan av kvalité svår att nå. Vi har därför justerat samverkansmodellen att
innefatta ett samverkansforum för primärvård. Valberedningen, inför vårt val av företrädare,
kommer därför, i sitt förslag, försöka skapa en så god geografisk spridning i länet. Detta utöver en
god spridning inom funktionshinder- och patientrörelsen.
Genom samrådet med Nämnden för funktionshinder och habilitering har Västerbottens läns
landsting och funktionshinder- och patientrörelsen kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp
för ta fram och skapa regler kring samverkan organisationerna emellan. Dessa regler ska omfatta
samtliga forum, såväl politiska som tjänstemanna. Syftet är att skapa ordning och reda i vår
samverkan så att vi blir mer effektiva och framgångsrika. Vi tror att det kommer leda till goda
förutsättningar att nå båda organisationernas egna, såväl gemensamma målsättningar med
samverkan. Syftet med kvällens diskussion var att ta fram viktiga punkter till de gemensamma
reglerna att skicka med arbetsgruppens deltagare. Nedan följer en lista över dessa punkter som
mötet vill skicka med:
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Inkludera tandvård i samverkansmodellen.
Möjlighet att adjungera. Framför allt viktigt i personvalda samverkansforum.
Strukturerade dagordningar som skapas genom gemensam beredning för varje forum.
Reglerna ska skrivas som en ramlag. Det skapar möjlighet till positiva avsteg utan att riskera
försämrad kvalité.
Aldrig ensidig information utan gemensam diskussion.
Endast frågor och områden verksamheten har mandat att påverka och förändra diskuteras.
Rutiner för kommunikation mellan olika forum ska upprättas.
Tillgänglighet och transparens gällande mötens innehåll och diskussioner från båda parter.
Transparens i förhållande till allmänheten.
Region Västerbotten skriver protokoll och vi justerar.
Protokoll och minnesanteckningar ska rapporteras och diskuteras på verksamhetens
personalmöten.
Tydlig beslutsordning. Från planering och idé till utvärdering.
Ersättning av förlorad arbetsinkomst, resekostnader och arvode.
Tydlig plats i Region Västerbottens organisationsträd.

RUS – Den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten ska förnyas. Den nya
strategin ska gälla i 20 år. Vad är viktigt för funktionsrättsrörelsen?
Funktionsrätt Västerbottens kanslichef berättar om RUS och hur planen för arbetet av Region
Västerbotten är upplagt. Genom deras hemsida kan ni hitta information om kommande seminarier
och temaområden. Strategin börjar gälla 2020 och sträcker sig fram till 2040. För att framtidens
samhälle här i Västerbottens ska präglas av delaktighet, tillgänglighet, en arbetsmarknad utan
diskriminering, en hälso- och sjukvård för alla med patienten i fokus är det viktigt att vi bidrar med
vår kompetens och unika upplevelser till processen. Nedan har ni kommande seminarier och ni
anmäler er genom Region Västerbottens hemsida.
Datum

Tema

2018
7 november

Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

15 november

Framtidens hållbara samhälle (Samhällsbyggnad/Boende och
Miljö/Klimat/Energi)

21 november

Framtidens näringsliv och entreprenörskap

22 november

Framtidens innovativa region

27 november

Framtidens transportinfrastruktur och mobilitet

29 november

Framtidens fritid och civilsamhälle (fritid och aktivt civilsamhälle)

5 december

Framtidens hälsa och social välfärd (vård och omsorg)

6 december

Framtidens kulturliv (Kultur, kulturmiljö, kulturarv)

11 december

Framtidens digitala region (digitalisering)

2019
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30 januari

Samordnat regionalt utvecklingsarbete

Nästa samverkansmöte är 2019-01-15

Vid tangenterna
/Martin Vikgren
Kanslichef för Funktionsrätt Västerbotten
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