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Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets funktionshinderorganisationer
Tid:

Måndagen den 30 oktober 2017 kl 15.00 – 16.45

Plats:

Blå Jungfrun, Oskarshamns sjukhus

Närvarande från landstinget
Lena Segerberg (S)
Anders Henriksson (S)
Linda Fleetwood (V)

Landstingsråd
Landstingsstyrelsens ordf.
Landstingsråd

Mimmi Hogland Blomkvist
Jonas Lundgren

Funktionshinderstrateg
Funktionshinderrådets sekr.

Närvarande funktionshinderorganisationer
Afasiföreningen i Kalmar län
Kalmar läns epilepsiförening
RSMH Kalmar län
1. Lena Segerberg inledde med att hälsa alla välkomna och
förklarade upplägget för dessa träffar. Härefter genomfördes en
presentationsrunda.
2. Anders Henriksson informerade om att förslaget till landstingsplan
för perioden 2018-2020 presenterades denna dag.
Vidare informerade han 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).
 Tidigare satsningar som genomförts.
Följande svar gavs på frågor som ställdes:
 E-hälsomyndigheten finansieras med statliga medel.
 Om man vill veta vad som står i e-journalen men saknar dator
kan man begära utskrift av denna.
 E-journalen nås genom att gå in på 1177.se och där välja Mina
vårdkontakter. Värt att notera är att i e-journalen finns endast
anteckningar från 2016 och framåt.
Förslag lämnades om utbildning kring e-journal. En diskussion
fördes kring ombud och fullmakt samt begränsningar i åtkomst.
3. Afasiföreningen inledde med att påtala bristen på logopeder. I
dagsläget finns 3-4 logopeder i norr och 5 i söder. I kommunerna
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finns inga enligt uppgift. Enligt föreningen behövs fler för att kunna
ge livslång träning till alla som behöver detta. Det finns ett uppdrag
om förstärkning för de med talsvårigheter i landstingsplanen.
Föreningens representanter upplyste också om att sång kan vara
en bra behandlingsmetod för de som drabbats av afasi. I detta
sammanhang fördes också en diskussion kring vad arbetsterapeuter kan göra för denna grupp.
Vad gäller hjälpmedel för personer med afasi har logopederna
ansvar för utprovning och förskrivning.
Slutligen menade föreningens representanter att man inte får åka
färdtjänst till utbildningar. Enligt Trafikdirektör Karl-Johan Bodell
kan färdtjänst nyttjas till utbildningar anordnade av föreningar eller
dylikt som motsvarar icke obligatorisk skolgång. Däremot kan inte
färdtjänst användas till resor under utbildning som anordnas av
någon typ av skola.
4. Epilepsiföreningen inledde med att ställa en fråga om när det
kommer att finnas ett epilepsiteam i Kalmar län. Som ett bra
exempel nämndes Jönköping där sådant team finns. Svaret som
gavs var att detta inte diskuteras för närvarande.
Vad gäller neurologer i Kalmar län finns i dagsläget 4-5 i Kalmar
och en i Oskarshamn.
Operationer görs inte i Kalmar län däremot skickas årligen 3-5
personer med epilepsi till Linköping för ställningstagande.
Slutligen fördes en diskussion kring läkemedel och det faktum att
det ständigt kommer nya sådana.
5. RSMH undrade vad som händer när man skrivs ut från
slutenvården tre dagar efter att man blivit färdigbehandlad där.
Svaret som gavs var att det ska ske en överlämning till öppenvården.
Vidare undrade man från föreningen när bältesläggning försvinner.
Detta är något man arbetar med och idag ska denna metod bara
användas i yttersta nödfall.
Föreningens representanter ansåg också att förebyggande
åtgärder inom kommun borde ingå i högkostnadsskyddet för vård.
De närvarande uppmanades att ta upp denna fråga lokalt för att på
så sätt få till en ändring.
Härefter påtalades att psykakuten i Kalmar inte tar emot kvällar
och helger om den drabbade inte är känd där.
Man menade också från föreningen att de som söker hjälp måste
tas på allvar
Föreningens representanter tog också upp ett problem som uppstår när en psykiatripatient drabbas av somatiska symptom. Samarbetet mellan psykiatrin och den somatiska vården fungerar inte
alltid. Ett undantag är psykiatriska kliniken i Västervik där man
även bedriver viss somatisk vård.
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Föreningen önskar mer samverkan med landstinget och att man
från landstinget utnyttjar RSMH:s kunskaper i högre grad.
Representanterna uppmanades att ta detta på förvaltningsnivå.
Det föreslogs också att RSMH skulle ha representation i
Utvecklingsrådet.
Slutligen fördes en diskussion kring ersättning vid representation i
olika instanser. Det finns skillnader i ersättning mellan de olika
kommunerna, Regionförbundet och Landstinget.
6. Lena Segerberg avslutade med att tala om värdet av dessa träffar.
De är värdefulla för de styrande i landstinget. Hon meddelade
också att politikerna gärna besöker organisationerna på
exempelvis medlems- eller årsmöten.
Vid anteckningarna

Jonas Lundgren

