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Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets funktionshinderorganisationer
Tid:

Måndagen den 30 oktober 2017 kl 17.00 – 18.45

Plats:

Repslagarhuset, Oskarshamn

Närvarande från landstinget
Lena Segerberg (S)
Jessica Rydell (MP)
Linda Fleetwood (V)
Kaj Raving

Landstingsråd
Landstingsråd
Landstingsråd
Politisk sekreterare

Mimmi Hogland Blomkvist
Jonas Lundgren

Funktionshinderstrateg
Funktionshinderrådets sekr.

Närvarande funktionshinderorganisationer
Elöverkänsligas förening i Kalmar län
Tandvårdsskadeförbundet i Kalmar län
1. Lena Segerberg inledde med att hälsa alla välkomna. Härefter
genomfördes en presentationsrunda.
2. Lena Segerberg informerade om förslaget till landstingsplan för
perioden 2018-2020. Förslaget behandlades på Landstingsstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2017 och beslutas sedan
på Landstingsfullmäktiges sammanträde i november.
Vidare informerade hon om:
 Det som är bra i Kalmar län.
 Landstingets utmaningar framåt (jämlikhet, organisation,
delaktighet samt rekrytering av personal).
 Vård på hemmaplan.
 Satsningar i planförslaget (utveckling av primärvården, barn och
unga, äldre, digitalisering, medarbetare samt nya lokaler).
3. Tandvårdsskadeförbundet inledde med att visa en film om
amalgam och dess skadeverkningar. Härefter diskuterades de
riktlinjer som landstinget antagit rörande hantering av amalgam.
Dessa har reviderats och all personal informeras om dessa. Dock
är inte dessa riktlinjer tillräckliga enligt Tandvårdsskadeförbundet.
Vidare ställdes en fråga om hur många som ansökt om amalgamsanering. Sedan 2012 har 69 personer ansökt och 61 av dessa har
beviljats.
Enligt tandvårdschefen har samtliga kliniker i länet kompetens för
amalgamsanering. Detta stämmer dock inte enligt Tandvårdsskadeförbundet.
Förslag lämnades om att undersöka kännedom och kunskap kring
amalgam och dess skadeverkningar hos läkare samt hur detta har
ändrats över tid.
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4. Elöverkänsligas förening inledde med att ta upp bemötandet de får
inom vården trots att det, enligt föreningen, finns bevis på diagnosens existens. Från landstingets sida ser man det som ett stort
problem på grund av oklart forskningsläge. Men dåligt bemötande
är inte acceptabelt. Alla ska mötas med respekt oavsett vilka
problem man har.
Härefter fördes en diskussion kring informationsmaterial som idag
ofta endast finns digitalt. Föreningens representanter menade att
materialet borde även finnas i pappersformat.
Vidare nämndes Jönköping som ett föredöme. Man rekommenderade från föreningen att Jönköping och övriga landsting i
sjukvårdsregionen skulle studeras.
Vad gäller de elsanerade rummen på länets sjukhus påtalade man
från föreningen att dessa inte fungerar fullt ut bland annat då
elektrisk apparatur finns och används i anslutning till dessa rum.
Man uppmanar till eftertanke även utanför dessa rum. Dessutom
händer det att personer blir nekade tillgång till dess rum vilket Lena
Segerberg menar är oacceptabelt.
Det påtalades också att elsanerade sammanträdesrum saknas
inom landstingets lokaler. Förslag lämnades om att tillskapa
sådana på lämplig plats under jord på länets sjukhus.
Inom primärvården är det i dagsläget inte aktuellt att tillskapa
elsanerade rum. Patienter med elöverkänslighet erbjuds istället
hembesök.
De som är elöverkänsliga kan inte använda allmänna kommunikationsmedel då dagens bussar och tåg har wifi. Lena Segerberg
åtog sig att kolla hur det är med närtrafiken.
Från föreningen påtalades också att det inte går att hitta vare sig
amalgam eller tandskaderiktlinjen på landstingets hemsida
ltkalmar.se. Jessica Rydell har undersökt detta och vid en sökning
på just amalgam fick hon fram träffar på amalgam, riktlinjerna samt
amalgamsanering.
Slutligen påtalade man från föreningen att den pågående digitaliseringen måste ses som ett komplement för de som väljer att få
information digitalt eller för personer med vissa funktionsnedsättningar som behöver information digitalt för att kunna tillgodogöra sig denna. Information måste gå att få på papper även
framöver.
Vid anteckningarna

Jonas Lundgren

