Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets
funktionshinderorganisationer
Tid: Måndagen den 2 oktober 2016 kl 15.00 – 16.30
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.

Celiakiföreningen
DHR

Lena Segerberg inledde med att hälsa alla välkomna. Härefter genomfördes en
presentationsrunda.
2.
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.
3.
Landstingets snabbspår för nyanlända diskuterades. Det har varit väldigt
framgångsrikt för att snabba upp processen för nyanlända med sjukvårdskompetens
att få en svensk legitimation.
4.
Celiakiföreningen undrar över möjlighet till hälsokontroll och provtagning på
vårdcentralerna med några års mellanrum för att kolla upp om man har problem

5.

6.

med magen som inte direkt märks. Jessica svarar att det inte finns några särskilda
generella kontroller för olika grupper utan det är en individuell bedömning. Jessica
ska undersöka hur möjligheterna ser ut att själv kolla upp om man vill (beskedet är
att hälsocentralerna i så stor utsträckning som möjligt individanpassar
hälsokontroller och att det utförs i primärvården vid behov). Celiakiföreningen
frågade om merkostnadsersättning för glutenintolerans. Lena svarade att
bakgrunden är att den togs bort 2009 för vuxna och att det idag finns så många
olika födoämnesallergier och ersättningen var enbart riktad till celiaki. Vid en
översyn togs ersättningen bort för att det skulle vara likvärdigt. Celiakiföreningen
kommer att lyfta frågan på nationell nivå. Man lyfte frågan om utbudet av
glutenfria produkter via Apoteket, som är begränsat och om man inte skulle kunna
få direkt ekonomisk kompensation istället. Lena tar med sig frågan.
För DHR är tillgängligheten den viktigaste frågan och bekymmer med kollektivtrafik
och färdtjänst är sånt som ofta lyfts. De upplever att det kommer en del kritik mot
beställningscentralen och att bemötandet från KLT är generellt dåligt.
Lena lyfte frågan om hjälpmedel och informerade om att en nationell
hjälpmedelsutredning är ute på remiss. Vi vet inte ännu vilka förändringar som
regeringen kommer att ta beslut om när det gäller hjälpmedel. Utredningen har
också tagit upp avgiftsfrågan när det gäller kostnader för brukarna. Alla landsting har
gått samman för att bekosta en doktorand som forskar kring hjälpmedel och
välfärdsteknik samt vilken hälsoekonomisk nytta det ger. Ännu finns inga direkta
resultat men förhoppningsvis kommer vi att se resultat inom några år. Uppföljningen
av hjälpmedel är en mycket viktig fråga. Socialstyrelsen har nu utarbetat en
webbaserad förskrivarutbildning där detta ingår som en del av förskrivningen. Vi har
föreslagit för bl.a HSF att denna utbildning ska vara obligatorisk för att man
överhuvudtaget ska få förskriva hjälpmedel. Om det blir så får man en bra
kunskapsbas att stå på inför och efter förskrivning. Det kommer dock att ta ganska
lång tid innan alla har genomgått utbildningen, vi har många förskrivare inom
landstinget. DHR lyfte frågan om tekniker på jourberedskap för exempelvis
permobiler som havererar under helgen. Lena tar med sig frågan.

Vid anteckningarna
Kaj Raving

