Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets
funktionshinderorganisationer
Tid: Måndagen den 2 oktober 2016 kl 13.00 – 14.30
Plats: Blå Jungfrun, Oskarshamns sjukhus
Närvarande från landstinget






Linda Fleetwood (V), landstingsråd
Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande
Jessica Rydell (MP), landstingsråd
Lena Segerberg (S), landstingsråd
Kaj Raving, politisk sekreterare

Närvarande funktionshinderorganisationer




1.
2.

3.

Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Svenska Diabetesförbundet

Lena Segerberg inledde med att hälsa alla välkomna. Härefter genomfördes en
presentationsrunda.
Anders Henriksson informerade kring det pågående budgetarbetet i landstinget och
prioriteringarna i detta arbete samt några områden som man särskilt arbetar med.
 Den budget som regeringen lagt tillsammans med Vänsterpartiet ger tillsammans
med en ekonomi i balans förutsättningar att göra satsningar.
 Primärvården och samverkan med kommunerna för att stärka upp den nära vården.
 Stödja och stötta barn och ungas situation från barn- och ungdomshälsan till den
specialiserade vården.
 Utmaningen att modernisera vården med hjälp av digital teknik för att ge
patienterna mer delaktiga och informerade och frigöra tid för våra medarbetare.
 Hur ska vi vara attraktiva som arbetsgivare? Man satsar brett på utbildningsområdet
och arbetar med de fackliga organisationerna för att exempelvis hitta moderna
arbetstider.
 En ständig utmaning är hyrbolagen där det är sagt att landstinget ska bli oberoende.
Kalmar län är ett av tre landsting som brutit trenden och minskar kostnaderna. Det är
dock en ständig balansgång med kvalitet, tillgänglighet mm. Kostnaderna ska ner
genom bättre villkor osv, men patienten ska alltid stå i främsta rummet och kvalitet
och patientsäkerhet får aldrig äventyras.
 Seniorkort, satsningar på kulturen
 Det satsas mycket på nya lokaler; inom psykiatrin, neonatalvården, hälsocentraler
mm
 Den 30/10 kommer budgeten att presenteras för pensionärs- och
funktionshinderråden.
Psoriasisförbundet har skickat in frågor i förväg: Angående den medicinska fotvården.
Förbättring har skett, men det är inte tillräckligt och fortfarande inte inom
högkostnadsskyddet. Lena svarar att det har tagits fram gemensamma riktlinjer och
det har gjorts satsningar. I Kalmar är det tillsatt en tjänst och trycket ska ha lättat.

4.

5.

6.

Medicinsk fotvård kräver att behandlaren har rätt utbildning. Viktigast är att se till att
alla tjänster är tillsatta. Klimatvården anser PSO alltjämt tilldelas för lite resurser och
det finns en attityd hos läkarna som gör att ingen förskrivs solbehandling. Lena svarar
att det finns 2x35000:- anslaget för resor och tycker att det är synd om anslaget inte
används. Lena ska kolla hur många som får resa (svaret är att anslaget möjliggör ca
tre resor/år. Just nu är en patient iväg, från södra länet) och tar med sig frågan till
hudklinikerna. Det är viktigt att de med störst behov får åka. Man kan söka
utlandsvård via Försäkringskassan. Lena uppmanar funktionshinderföreningarna att
bjuda in Försäkringskassan att berätta. Man vill veta vad som hänt med
psoriasisskolan sen förra träffen. Det finns ingen utbildning om sjukdomen till varken
nyinsjuknade eller andra. Lena berättar att i de politiska riktlinjerna har det skrivits in
att diagnosskolor ska utvecklas i samarbete med studieförbund och
brukarorganisationer. Det närmare upplägget behöver tas fram.
Diabetesförbundet lyfte också behovet av medicinsk fotvård och behovet av
utbildning även för de som har varit sjuka länge. Situationen för barn med diabetes
diskuterades.
Reumatikerförbundet undrade hur det ser ut med vårdplan kommun-landsting så att
ingen ska behöva ligga kvar på sjukhus. Anders berättade att från 1/1 2018 finns det
en överenskommelse med kommunen om att 0 dagar gäller när patienten är
färdigbehandlad. Bussbiljett vid provtagning som är tidsbestämd borde fås likväl som
vid bokade medicinska besök. Mer information om Närtrafiken efterfrågas. Anders
informerade om Seniorkortet som införs från årsskiftet där alla över 65 kommer få
åka kollektivt i hela länet under lågtrafik för 100:-/mån.
Anders berättade om landstingets arbete med Patientkontrakt. Landstinget har
under längre tid tittat på hur man kan få till en sammanhållen kedja utifrån
patientens behov där nästa steg i processen alltid tydliggörs. Landstinget är ett av tre
landsting som är med i ett nationellt projekt med patientkontrakt. Det ska öka
samordningen av vård, behandling och förebyggande insatser och stärka patientens
ställning och medverkan.

Vid anteckningarna
Kaj Raving

