Sida

MINNESANTECKNINGAR
Datum

2017-10-16

Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets funktionshinderorganisationer
Tid:

Måndagen den 16 oktober 2017 kl 15.30 – 16.40
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Blå Jungfrun, Oskarshamns sjukhus

Närvarande från landstinget
Lena Granath (V)
Jonas Hellberg (S)
Jessica Rydell (MP)
Lena Segerberg (S)

Ledamot Landstingsfullmäktige
Funktionshinderrådets ordf.
Landstingsråd
Landstingsråd

Mimmi Hogland Blomkvist
Jonas Lundgren

Funktionshinderstrateg
Funktionshinderrådets sekr.

Närvarande funktionshinderorganisationer
Synskadades riksförbund i Kalmar län
1. Lena Segerberg inledde med att hälsa alla välkomna och
förklarade upplägget för dessa träffar. Härefter genomfördes en
presentationsrunda.
2. Lena Segerberg informerade om att förslaget till landstingsplan för
perioden 2018-2020 presenterades denna dag. Hon aviserade
också den information om planförslaget som kommer att ges den
30 oktober 2017.
Vidare informerade hon om:
 Det som är bra i Kalmar län.
 Landstingets utmaningar framåt (jämlikhet, organisation,
delaktighet samt rekrytering av personal).
 Satsningar i planförslaget (utveckling av primärvården, barn och
unga, äldre, digitalisering, medarbetare samt nya lokaler).
3. Synskadades riksförbunds representant inledde med att informera
kring det brukarråd som finns kopplat till de båda syncentralerna.
Detta råd träffas två gånger per år. Han informerade också om att
syncentralerna idag har svårt att ta emot nya patienter på grund av
många nya och sjukskrivningar etc. Bland annat är optikern i
Kalmar sjukskriven vilket innebär att viktig specialkompetens
saknas. Problemet med köer gäller även hörselvården.
Det har blivit bättre i Västervik men man har fortfarande problem
med att ta emot alla patienter inom rimlig tid.
Härefter meddelade han att organisationen arbetar för att få till
stånd ett högre hjälpmedelsanslag på Syncentralen i Västervik.
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Vidare informerade han om att man kämpar för att få till ett
dövblindteam i länet. Åtminstone behövs någon som samordnar
mellan syn- och hörselvård.
Hållplatsutropen på de nya bussarna är ofta avstängda eller är
ljudstyrkan för hög. Dessutom visas inte nästa hållplats på en
display.
Fotvård för gravt synskadade och blinda ingår inte i gällande
riktlinjer. När man inte ser är det mycket svårt att sköta detta själv.
Det råder brist på synpedagoger i landet. Det finns bara en utbildning i Sverige och en till i övriga Norden. Därför finns inte
många nyutbildade.
Organisationens representant presenterade härefter SMS-boken
som beskriver arbetet med projektet om synskador och stroke. En
diskussion fördes kring projektet.
Härefter beskrevs de problem människor med synsvårigheter har i
dagens IT-samhälle. Dessa personer har stort behov av individuell
utprovning av hjälpmedel och utbildning inom IT-området.
4. Mimmi Hogland Blomkvist informerade kring 2017 års hjälpmedelsutredning vilken bland annat föreslår möjlighet att förskriva enkla
fritidshjälpmedel. Vidare informerade hon om vad utredningen kan
innebära vad gäller avgifter, fritt val av hjälpmedel samt huvudmannaskap.
5. Jonas Hellberg gav sin syn på betydelsen av dessa träffar samt
informerade kring brukarråden. Vidare informerade han om föreslagen höjning av anslaget till länets funktionshinderorganisationer
och om ett förslag att upprätta samverkansavtal med dessa organisationer.
Vid anteckningarna

Jonas Lundgren

