Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets
funktionshinderorganisationer
Tid: Måndagen den 2 oktober 2016 kl 17.00 – 18.30
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.

Utvecklingsstörda barn och unga, FUB
Rörelsehindrade barn och unga, RBU
Autism och Aspergerföreningen, AAF

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.
Seniorkortet diskuterades. Från föreningarna framfördes att sjukpensionärer borde
innefattas. Anders förklarade att Seniorkortet omfattar de över 65 år och att det är en
gränsdragning som gjorts bland annat utifrån att det är en enkel gräns. Kortet ska utvärderas
om två år.
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FUB lyfte att föräldrarna inte får svara vid nöjdhetsundersökningen som görs om färdtjänsten
och anser att detta kan leda till en felaktig bild. Ledsagare som lämnar av någon skulle
behöva få åka med tillbaka till ursprungsadressen. Det får man inte idag. Lena tar med sig
dessa frågor. Sjukresorna diskuterades. Det blir dyrt med 125 kr för den som bor nära. Å
andra sidan blir det billigt för de som bor långt borta och det är en avvägning som måste
göras. Det finns också ett högkostnadsskydd för de som behöver åka ofta. Kontinuiteten i
läkarkontakt lyftes som särskilt viktig för FUB:s grupp. Det är åtgärder på gång som ska
underlätta för gruppen. I Cosmic införs en ”uppmärksamhetssignal” där särskilda behov kan
noteras. Där kan man som förälder be att föra in om det är något särskilt.
AAF lyfte frågan om brukarmedverkar. Man vill gärna vara med som del i olika processer. Det
är dåligt med det idag. Anders berättar att landstinget infört en ”intressebank” med patienter
som kan agera bollplank. Vid brukarmedverkan ges också ersättning. Habiliteringens
brukarråd fungerar i Västervik men inte i Kalmar. Hur jobbar man med brukarmedverkan vid
psykiatridagarna i år? AAF har inte blivit inbjudna iaf. Linda tar med sig frågan? Hur står det
till med tillgången på habiliteringsläkare i länet? Lena tar med sig frågan. Man undrade om
bassängerna ska läggas ner. Bassängen på Skeppargården kommer läggas ner men bassängen
på sjukhuset ska anpassas så att barnen kan använda den.
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.
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.
Frågan om nivån på bidragen från landstinget. Anders beskrev att landstinget ger bidrag till
funktionshinderrådet som sen fördelar ut det till länets föreningar utifrån olika kriterier.
Frågan om Apodos och vilka mediciner som kan ingå lyftes. Anders tar med sig frågan.

Vid anteckningarna
Kaj Raving

