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Sam- och brukarråd 2019-2022 
Val- och nomineringsförfaranden för funktionshinder- och 
patientrörelsen i Västerbotten 
Underlag till detta dokument kommer från Funktionsrätt Västerbottens sam- och 
brukarrådsmöte där samtliga föreningar som företräder funktionshindrade och kroniskt sjuka i 
samverkan var inbjudna. Samt från tradition av tidigare genomförda val av representanter till 
sam- och brukarråd. Vidare har en arbetsgrupp som heter projekt samrådsstruktur arbetat med 
dokumenten. Det förekommer regelbundna samtal och förhandlingar med politiska 
företrädare för framtida Region Västerbotten gällande framtidens samverkan. Det handlar dels 
om en struktur där alla föreningar har möjlighet till samverkan, men även om gemensamma 
regler och strukturer, ersättningsnivåer, etc.  

Valberedning 
Enligt överenskommet vid Funktionsrätt Västerbottens sam- och brukarrådsmöte 2014-05-19 
och 2018-04-10, där samtliga föreningar som företräder funktionshindrade och kroniskt sjuka 
människor var inbjudna, kommer Funktionsrätt Västerbottens kansli att samla in och bereda 
nomineringarna. Funktionsrätt Västerbottens styrelse fungerar som valberedning och tar fram 
ett förslag till det utökade ordförandemöte där funktionshinderföreningarna på länsnivå fattar 
beslut.  

Nominering 
Inför nominering av person till samverkan eller samråd är det viktigt att personen förstår att 
förtroenderollen innebär aktivt deltagande före, under och efter sammanträden. Till hjälp finns 
Funktionsrätt Västerbottens intromaterial för sam- och brukarråd, den europeiska koden och 
checklistan för sam- och brukarråd. Vidare har vi många personer med erfarenhet inom råden 
idag samt vår styrelse och vårt kansli. Kontakta oss gärna om ni önskar. 

Nominering sker genom att skicka namn och föreningstillhörighet på personen till 
Funktionsrätt Västerbottens kansli. Föreningar och samtliga medlemmar i föreningarna har 
rätt att nominera personer från föreningarna. Medlemmar har rätt att nominera personer från 
andra föreningar än den egna. Vi ser gärna att ni som i dagsläget företräder funktionhinder- 
och patientrörelsen i sam- och brukarråd meddelar valberedningen om ni inte önskar fortsätta. 
Nomineringarna och information ska senast vara Funktionsrätt Västerbotten tillhanda 
2018-10-19. 

Funktionsrätt Västerbottens styrelse kan komma att kontakta nominerade personer. 

Skicka nomineringar och information till: 
 
Funktionsrätt Västerbotten, Martin Vikgren 
Adress: Storgatan 76, 903 33 UMEÅ 
Mail: martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se  
Telefon: 073-056 42 88 
 
Två olika former av samverkan 
När funktionshinder- och patientrörelsen samverkar med politiker, myndigheter och 
verksamheter gör vi det på två olika övergripande sätt. På politisk och 
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organisationsövergripande nivå väljer funktionshinder- och patientrörelsen representanter från 
föreningarna som har i uppdrag att företräda alla föreningar och dess medlemmar. Självklart 
går personerna in i samverkan med olika erfarenheter och kunskap och bidrar utifrån den 
förutsättningen. Men uppdraget innebär att se till allas bästa. Mer om valet finns nedan, under 
rubriken ”Val av representanter till övergripande och politisk nivå”. 

Samverkan på verksamhetsnivå som exempelvis den med Habiliteringscentrum har vi genom 
alla tidigare år gjort personval från våra föreningar. Denna gång önskar vi ändra detta och 
istället erbjuda samtliga föreningar en plats att samverka med den verksamhet de önskar. För 
vissa föreningarna innebär detta ett samverkansforum och för andra fler än så. Syftet med 
denna ändring är att alla våra föreningar ska erbjudas och ha möjlighet att företräda sina 
medlemmar och lyfta deras hjärtefrågor med de verksamheter som påverkar dessa människors 
liv. Fortfarande kommer de flesta frågor att vara av gemensam karaktär och kräver förstås att 
vi tillsammans inom varje respektive samverkansforum stöttar varandra och samarbetar. Det 
utökade ordförandemötet samt arbetsgruppen inom Funktionsrätt tror även att denna form 
med föreningar istället för person underlättar för föreningarna att samverka. Det måste inte 
vara samma person hela tiden och samarbetet inom föreningen blir lättare att hantera. Vi tror 
och hoppas även att det även leder till ökad dialog inom och mellan föreningarna. Idag kallas 
denna form av samverkan för brukarråd och innefattar såväl anhöriga som patienter. Det är 
väldigt stor skillnad i hur väl dessa brukarråd fungerar, både för verksamheten och oss 
föreningar. Därför kommer det ske förändringar där många små samråd, ofta utan mandat och 
möjlighet att förändra, försvinner till förmån för samverkan med verksamheter, de med 
mandat att påverka. Se dokumentet ”Samverkan mellan funktionsrättsorganisationer och RV” 
för mer information. Mer om valet finns nedan, under rubriken ”Val till samverkan på 
verksamhetsnivå”. 

 
Val av representanter till övergripande och politisk nivå 
Valet verkställs i form av ett utökat ordförandemöte via Funktionsrätt Västerbotten. Detta 
äger rum 2018-11-21 på Storgatan 76 i Umeå. Samtliga föreningar har en röstberättigad 
representant vid mötet. Vem som företräder föreningen bestämmer förening själv. Två veckor 
innan mötet äger rum kommer samtliga föreningar att motta valberedningens förslag. Valda 
företrädare sitter fyra år på mandatet. Funktionsrätt Västerbottens styrelse har uppdraget att 
ersätta ej aktiva förtroendevalda, vid misskötsel av uppdraget samt vid sjukdom eller annan 
frånvaro. Detta enligt beslut vid sam- och brukarrådsmötet 2018-04-10. Under rubriken 
”Personval till samverkan” finner ni alla samverkansforum som ska nomineras till.  

Val till samverkan på verksamhetsnivå 
Att kalla det för val är felaktigt då det för alla länsföreningar handlar om att själv välja vilka 
forum som den vill verka inom. Vilka verksamheter, inom framtida Region Västerbotten, 
behöver vi vara representerade för att göra morgondagen bättre för våra medlemmar? I 
dokumentet blsdfkasdf ser ni det arbetmaterial som vi har tagit fram och kommunicerat med 
politiker inom Västerbottens läns landsting. De ställer sig positiva till förslaget som helhet vi 
kan därför börjar arbeta enlighet med detta. Vi behöver därför veta ganska snart i vilka form 
er förening önskar samverka.  

Skicka önskemål om samverkan på verksamhetsnivå till: 
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Funktionsrätt Västerbotten, Martin Vikgren 
Adress: Storgatan 76, 903 33 UMEÅ 
Mail: martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se  
Telefon: 073-056 42 88 
 

Personval till samverkansforum 
Nedan följer en lista över de samverkansforum som i dagsläget är aktuella för nominering och 
val: 

Samverkan med funktionshinder- och patientrörelsen (Hälso- och sjukvårdsnämnden) Fd. 
Samrådet med Nämnden för funktionshinder och habilitering 
Detta samverkansforum ersätter nuvarande samrådet med nämnden för funktionshinder och 
habilitering.  

Samverkansforumet är huvudansvarig för fungerande samverkan mellan den nya 
regionkommunen Västerbotten (Region Västerbotten från 2019) och funktionshinder och 
patientrörelsen i Västerbotten. Nominera till 9 ordinarie platser samt 3 ersättare. Den 10 
platsen är reserverad för sittande ordförande i Funktionsrätt Västerbotten som även är 
ordförande för funktionshinder- och patientrörelsen.  

Förtroendevalda i dagsläget: 

Ordinarie, Ordförande (Fast plats)  Ordförande, Funktionsrätt Västerbotten  

Ordinarie (ej beslutande, fast plats)  Kanslichef, funktionsrätt Västerbotten 

Ordinarie    Kjell-Åke Nilsson 

Ordinarie    Hans Erixon 

Ordinarie    Jenny Näslund 

Ordinarie    Ulf Almqvist 

Ordinarie    Camilla Björnehall 

Ordinarie    Urban Clarin 

Ordinarie     Catrin Marklund 

Ordinarie    Abbas Haghjo 

Ordinarie Gunilla Janzén (från 2017-09-07) 
Stefan Stråhle (till 2017-09-07)
  
  

Ersättare 1:a    Irene Häggmark 

Ersättare 2:a    Torbjörn Olofsson 

Ersättare 3:e    Ann Lindmark 
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Representanter till beredning av samverkan med Region Västerbotten på politisk övergripande 
nivå: 
Beredande grupp för samverkan med Region Västerbotten. Nominera till 3 platser. 
Funktionsrätt Västerbottens sittande ordförande har den 4:e platsen reserverad.  

Förtroendevalda i dagsläget: 

Peder Westerberg  

Stefan Stråhle 

Ulf Almqvist  

Martin Vikgren 

Samverkan med primärvården i Västerbotten 
Kommer blir ett nystartat samverkansforum under denna mandatperiod där samverkan 
kommer röra hela länets primärvård på verksamhetsnivå. Föreningarna har önskat tre olika 
samverkansforum, ett för Lycksele och inlandskommunerna, ett för Skellefteå med omnejd 
och ett för Umeå med omnejd. Detta har Region Västerbotten (nuvarande VLL) sagt nej till 
då deras organisation inte är anpassad för detta. Därför blir det ett forum för hela länet. 
Nominera 6 ordinarie platser och 2 ersättare.  

Samverkan med anhöriga 
Nystartat samverkansforum under denna mandatperiod. Kommer beröra såväl primärvård som 
sjukhusvård i hela länet. Nominera 6 ordinarie och 2 ersättare.  

Samverkan om hjälpmedel 
Funktionshinder- och patientrörelsen har under många år samverkan kring hjälpmedelsfrågor 
med undandtag på de senaste åren då nya lagar och regler har försvårat samverkan. Under 
denna mandatperiod kommer samverkan att återupptas genom Region Västerbotten och 
innefatta så väl regionen som representanter från länets kommuner. Nominera 6 ordinarie och 
2 ersättare.  

Samverkan för delaktighet, tillgänglighet och byggnationer 
Gruppen ska samverka med Region Västerbotten i ett nytt forum gällande delaktighet för alla, 
tillgänglighet för alla samt byggnationer i länet. Region Västerbotten kommer vara ansvarig 
för såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling och ansvara för detta forum. Nominera 
6 ordinarie och 2 ersättare.  

Resegruppen 
Resegruppen ansvarar för samtliga frågor som rör tillgängliga transporter och färdmedel och 
ansvarar för bevaka och samråda om frågor som rör detta. Resegruppen samverkar 
regelbundet med Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län samt övriga regioner i 
Norrland. Tidigare hette denna grupp ”arbetsgruppen för färdtjänst och allmänna 
kommunikationer”.  Nominera till 4 ordinarie platser samt 2 ersättare.  

Förtroendevalda i dagsläget: 

• Anders Jonsson, Neuroförbundet i Västerbotten 
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• Eckehard Sejdel Munter, FUB 
• Stanley Olofsson, Mag- och tarmföreningen i Västerbotten 
• Thomas Rönnblom, RBU Västerbotten 
• Jenny Näslund, SRF 

  

Samrådet med Försäkringskassan 
Samrådet ansvarar för kontakt och samverkan med Försäkringskassan i Västerbotten. 
Nominera till 6 ordinarie platser samt 2 ersättare.  
 
Förtroendevalda i dagsläget: 

• Irene Häggmark   RTP (Sammankallande) 
• Tim Johansson  DHR  
• Anette Sundin  RSMH 
• Stefan Drugge  SRF 
• Abbas Haghjo  FUB 
• Ingvar Holmberg  HRF  
• Eva-Marie Liljeström Brodin Diabetesföreningen 
• Jörgen Hedman  RBU 

Läkemedelsgruppen 
Gruppen arbetar med utbildning och kunskapsspridning gällande läkemedel. Nominera till 4 
ordinarie och 2 ersättare. 

Förtroendevalda i dagsläget: 

• Sonja Boman-Nilsson  ILCO, (sammankallande) 
• Hildur Lindqvist   Afasi 
• Gerd Rönnqvist   Reumatikerna  
• Bernt Bäckman   Blodsjukas förening  
• Ann-Britt Åström   Elöverkänsligas förbund  
• Maria Holmgren   Diabetesföreningen  

 

Samverkan på verksamhetsnivå 
En stor del av vår samverkan på verksamhetsnivå, tidigare kallade brukarråd, med 
Västerbottens läns landsting (Framtida Region Västerbotten) kommer att genomgå en 
förändring framöver. Inte alla men många av dem. I nuläget pågår förhandlingar med politiker 
gällande gemensamma regler och struktur om en modell som gynnar oss och dem. Vi har som 
önskan att täcka in hela hälso- och sjukvårdens verksamheteter och erbjuda möjlighet för alla 
våra medlemsföreningar att samverka kring sina medlemmar. Det ska gälla såväl klinisk vård 
som rehabilitering och habilitering. Därför kommer vi placera in alla föreningar utifrån hur vi 
tror och hoppas att det blir i framtiden. I vissa fall kan ett samverkansforum fungera vidare 
medan i vissa fall måste nyskapas eller omformas för att passa in. Därför vet vi redan nu att 
det kan komma att ske ändring på exempelvis namn eller placering i organisationen.  
Funktionsrätt Västerbottens kansli kommer hålla samtliga föreningar uppdaterade löpande.  
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Det handlar om sex länsövergripande centrum för samverkan på verksamhetsnivå. Ni kan 
anmäla er förening till fler än ett forum. Det är förenings plats och ni bestämmer själva vem 
som företräder er. Vi, Funktionsrätt Västerbotten, önskar trots det en kontaktperson för varje 
förening av praktiska skäl. Nedan listas samverkansforumen: 

Regionalt cancercentrum – Patient och anhörigråd 
I dagsläget ett väl etablerat och väl fungerande samverkansforum som kommer fortsätta i stort 
sett oförändrat om inte gruppen önskar annat. 

Habiliteringscentrum – Patient och anhörigråd  
I dagsläget finns det många små brukarrådsgrupper under habiliteringscentrum och detta 
kommer leda till förändringar gällande organisation.  

Medicinskt centrum - Patient och anhörigråd 
Finns inte idag och kommer startas upp under mandatperioden. 

Neuro-, Huvud-, halscentrum - Patient och anhörigråd  
Finns i dagsläget och är väl fungerande på många områden.  

Psykiatricentrum - Patient och anhörigråd  
Finns inte i dagsläget. Däremot finns samverkan kring vissa frågor och projekt.  

Kirurgcentrum - Patient och anhörigråd 
Finns inte i dagsläget och kommer startas upp under mandatperioden.  

 

 
/Peder Westerberg, Ordförande, Funktionsrätt Västerbotten 

Martin Vikgren, Kanslichef, Funktionsrätt Västerbotten 

Arbetsgruppen för samverkansstruktur 

Arbetsgruppen för samverkan med framtida Region Västerbotten 
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