Sida

MINNESANTECKNINGAR
Datum

2017-11-13

Minnesanteckningar förda vid träff mellan landstingsmajoriteten och länets funktionshinderorganisationer
Tid:

Måndagen den 13 november 2017 kl 17.00 – 18.20

Plats:

Smedjan, Landstingshuset Kalmar

Närvarande från landstinget
Jessica Rydell (MP)
Linda Fleetwood (V)
Jonas Hellberg

Landstingsråd
Landstingsråd
Funktionshinderrådets ordf.

Jonas Lundgren

Funktionshinderrådets sekr.

Närvarande funktionshinderorganisationer
Kalmar läns dövas förening
Mag- och tarmföreningen i Kalmar län
HjärtLungföreningen i Kalmar län
Sydöstra Sveriges njurförening
FSO i Kalmar län
1. Jessica Rydell inledde med att hälsa alla välkomna. Härefter
genomfördes en presentationsrunda.
2. Njurföreningen inledde med att fråga hur det ligger till med organdonation i Kalmar län. Detta varierar kraftigt men ligger ofta lågt i
vårt län. Detta då många givare vistas i Linköping när donation blir
aktuell vilket innebär att de registreras där. Föreningen föreslår att
man även i primärvården ska tillfråga sina besökare om organdonation. Man anser också att det måste till en lagändring för att
öka tillgången på donerade organ.
Vidare ställdes en fråga rörande gästdialys i länet. Inom dialysverksamheten råder kapacitetsproblem vilket gör att man prioriterar länsinvånare. Man har också viss personalbrist. Man försöker dock erbjuda gästdialys när så är möjligt. Utökning i länet
hindras av brist på kompetens som gör det svårt att rekrytera
personal. Självdialys och hemdialys används inte heller så mycket.
Från föreningen föreslås ett byte av patienter mellan sjukhus i
landet på så sätt att om t ex en dialyspatient från Kalmar vistas på
Gotland och en patient från Gotland vistas i Kalmar skulle de
kunna byta dialysplats.
Slutligen föreslog man från föreningen inrättande av särskilda
mottagningar inom primärvården eller på sjukhusen för multisjuka
äldre. En ny lag innebär också att slutenvård och primärvård ska
samverka för en bättre samordning. I dagsläget är det inte aktuellt
att inrätta särskilda mottagningar i Kalmar län.
3. HjärtLungföreningens representanter inledde med att informera om
föreningen och om planering av olika temadagar samt att man
anser att vården i länet fungerar bra i de flesta fall. Dock är man
inte helt nöjda med vården av lungsjuka inom slutenvården.
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Man anser också från föreningen att länets bussar fungerar bra.
Dock menar man att restiderna för de som reser långt gör det
olämpligt med tidiga besökstider inom vården.
Vidare tog man upp egenmätning vid behandling med Varan. Då
detta preparat ska fasas ut är detta inte aktuellt.
4. Jonas Hellberg informerade kring Landstingets invånarpanel och
delade ut informationsmaterial om denna.
5. Kalmar läns dövas förening inledde med att uttrycka oro över
situationen på Tolkcentralen. Där finns idag endast en fast anställd
tolk samt en vikarie. Det är många som ska dela på dessa två
tolkar. Dessutom kommer kuratorstjänsten att försvinna enligt
uppgift. Man har också blivit hänvisade till kuratorer inom primärvården. Dessa är dock inte teckenspråkskunniga varför tolk behövs
vid besök hos dessa. Detta ses som ett problem bland de döva
trots att även tolkarna har tystnadsplikt.
Önskemål framfördes om fler teckenspråkstolkar och rena skrivtolkar.
Resor med allmänna kommunikationer innebär vissa problem för
de döva. Dessutom är det svårt för dessa människor att få
färdtjänst. Ett önskemål som framfördes var möjlighet att beställa
resa via SMS.
Man önskar också från föreningen få information om teckenspråkskunniga psykologer. Sådana finns inte i Kalmar län.
6. Mag- och tarmföreningen sade sig vara nöjda med vården och att
samarbetet mellan vården och föreningen fungerar bra.
Man har svårt att anordna föreläsningar på grund av höga kostnader för gästande läkare. Jonas Lundgren upplyste om möjligheten
att söka bidrag hos Funktionshinderenheten samt lovade skicka
information kring detta. Jonas Hellberg fyllde i kring möjligheten att
söka bidrag hos landstinget.
Närvarande politiker lovade ta med sig frågan rörande kostnader
för gästande läkare och att utreda varför vissa får betala för detta
och andra inte.
7. Jessica Rydell tackade för givande diskussioner och meddelade att
politikerna tar med sig de synpunkter som framkommit. Linda
Fleetwood meddelade att eftersom nästa år är valår kommer det
inte att ordnas några träffar då. Men politikerna kommer gärna ut
till föreningarna istället.
Vid anteckningarna

Jonas Lundgren

