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Rapport. De tre Tf distrikten som ingår i Västra- Götalandsregionen hade i augusti ett möte med 
ansvariga politiker och tjänsteman från regionens Rättighetskommitte angående våra frågor.  Mötet blev 
en bra genomgång av våra olika frågor när det gäller var och hur våra medlemmar skall kunna få 
tillgång till den vård som vi alla  har rätt till oavsett diagnos. Från vår sida hade Leif Magnusson och Jan 
Hanes från Tf O och Göteborgsdistriktet lagt ner stort arbete på förberedelser och kontakter med de 
berörda politikerna.  De som var närvarande var Laila Neck (s) och Stig Olof Tingbratt ( C)samt  som 
ansvarig tjänsteman  Åsa Larsson Från Tf Skaraborg deltog PeO Dalesjö och från Tf Älvsborg 
Margaretha Molius och Kent Jernsand. Vid överläggningen diskuterades främst avsaknaden av kunniga 
vårdgivare och situationen med svårigheter att få den behandling som vi har rätt till om man skall följa 
de beslut som ligger i förordningen om rätten till högkostnadsskydd utan krångel från den som ansvarar 
för besluten. Vi har fått signaler från läkare att den nya given från bedömningstandläkaren i regionen har 
skruvats till ytterligare så att de har blivit ännu svårare att få ta del av den insatsen. Diskussionen gav 
vid handen att de båda politikerna hade viss erfarenhet både av amalgamsjuka och hade båda bakgrund 
som sjuksköterskor så det blev en bra genomgång. De skall ta med sig våra synpunkter till en större 
grupp i regionen och vi diskuterade också möjligheten att nå fler regionpolitiker i  samband med att 
regionen har sina sammanträden.  Deltagarna fick böcker och annat material hem att gå igenom hemma 
och vi har förhoppningar om att kunna fortsätta dialogen 


