
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2017-05-10  kl. 13-16 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Eva Blomquist, HRF vice ordf. 

Rebecka Carlsson, HSO  

Mona Joelsson, DHR 

Kristina Johansson, HSO ersätt. 

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare  

Eva Nilsson, RJL 

Egon Reiver, HSO 

Anita Svenningsson, HSO/SRF   

Robert Svensson, HSO 

Lars Winborg, HSO 

Helena Stålhammar, RJL§16 

Jesper Ekberg, Folkhälsochef  §16 §17:1 

Camilla Wennerstrand, FIA §16 

Annica Nieminen, FIA §16 

Gerd Starby, Länsföreningen Astma- allergi  § 17:1 

§ 13 Mötet öppnas 

Vice ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§ 14 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs.  

§ 15 Val av justerare 

Mona Joelsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 16 Budget 2018 
Vid förra sammanträdet påbörjades arbetet med att formulera områden 
som LFF vill lyfta inför budget 2018. LFF beslutar att lyfta en konkret 
åtgärd adresserad till respektive nämnd (FS, TIM, ANA).   

 
Representanter från FIA (Funktionshindrade i arbete) berättar om sin 
verksamhet och den metod de använder för att lyckas få människor 
tillbaka i arbete. Tidigare var inriktningen fysiska funktionsnedsättningar. 
Idag finns 16 personer ”inskrivna”, samtliga inom området 
psykiatri/neuropsykiatri. 

 LFF kommer att lägga förslag inför budget 2018 på ökad satsning från 
Region Jönköpings län att bereda prövningsplatser och öppna möjlighet 
för personer med funktionsnedsättning att arbeta i organisationen (ANA). 



 
 

LFF vill att särskild kollektivtrafik så långt som möjligt likriktas övrig 
kollektivtrafik (TIM). LFF förordar även bättre stödinsatser för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och att kompetens 
finns hos de verksamheter dit personer med NPF hänvisas (FS). 

   
 Skrivelse om förslag till budget 2018 från LFF kommer att skickas till: 

nämndernas beredning (FS, TIM, ANA) samt Regiondirektören. 
  
§ 17 LFF- ärenden: 
 1) Allergikonsulent i region Jönköpings län 

Allergikonsulenttjänst (100 %) har varit vakant under ett år. Anledningen 
är en utdragen utredning om barnhälsovårdsteamets placering i 
organisationen. Gerd Starby betonar vikten av att tjänsten inte 
rationaliseras bort. Det finns ett stort behov av stödjande insatser framför 
allt för de mindre barnen och deras familjer och barnens skolmiljö. 
Jesper Ekberg betonar att det inte finns anledning till oro att tjänsten 
kommer att försvinna. Däremot kan tjänsten komma att omfatta även 
målgruppen diabetes. Jesper förväntas lämna besked före 
sommarsemester.  

  
2) HSO (Handikappförbunden) gör ett namnskifte till Funktionsrätt 
Sverige 2017. Lars Winborg informerar om anledning till namnskiftet. 
Dels att komma ifrån handikappbergreppet men också att belysa den rätt 
människor med funktionsnedsättningar har.  Funktionsnedsättning och 
funktionshinder är idag kända begrepp. Funktionsrätt ger en tredje, 
tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika 
samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda 
lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt 
utformat samhälle. 

§ 18 Information om aktuella ämnen från: 
Regionstyrelsen, RS 
En stor fråga som debatterades på RS är bemanningen av vårdpersonal 
under sommaren men också neddragning av vårdplatser. Ökningen av 
antal sjuksköterskor och undersköterskor har aldrig varit större än nu, 
detta påverkar även vikariesituationen inför semesterperioden. Enligt 
ledningen har man i stort sett hittat lösningar för de nivåer på vårdplatser 
som man bedömer nödvändiga.  

 Läkarprogram planerar att flyttas från Linköping till Jönköping och vara 
igång 2019. Långsiktigt kan denna förändring vara bra för framtida 
rekrytering. Ökad hemsjukvård medför ett ökat behov av 
rehabiliteringsinsatser. Viktigt att samverka och mötas inom 
hemsjukvård, primärvård och slutenvård. 

 Inom hälso- och sjukvård pågår ett arbete att, i större utsträckning, 
förflytta vården från specialiserad vård till primärvård, vilket innebär att 
Primärvård ska utgöra basen för länets invånare. Förstärkning av 
resurser ges till psyko-sociala team på vårdcentraler och förstärkning av 
kuratorer och psykologer på skolor. 

  



 
 

HSO 
Socialstyrelsen har beviljat stöd för fortsatt storytelling inför hösten. HSO 
rekryterar tre personer som förstärkning till befintlig grupp. Lars efterlyser 
en mer organiserad verksamhet för att samordna uppdrag i länet. 
Regionen har under en tid skapat ett så kallat ”levande bibliotek” där 
personer med funktionsnedsättningar kan dela med sig av egna 
erfarenheter från vården. Framtida samarbetspartners? 
DHR 
Inför höstens Förbundsmöte kallas styrelsemedlemmar från distriktet för 
genomgång av motioner och övriga förbundshandlingar. 
Styrelsemedlemmar för även diskussioner hur föreningar i distriktet kan 
förnyas. 
 

§ 19 Rehabilitering i Jönköpings län 
Susanne Almers, verksamhetschef för rehabilitering i specialiserad vård, 
informerar om framtidens rehabilitering och den nya organisationen som 
trädde i kraft 2016. Syftet med den nya organisationen är; jämlikhet över 
länet, samlad verksamhet och att skapa tvärprofessionella områden.  

 Den 1 januari 2016 blev Rehabiliteringsenheten och Neuro-
rehabiliteringen i Nässjö en del av den rehabiliteringsmedicinska 
kliniken. 

 Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för att bygga upp och 
erbjuda geografisk spridd dagrehabilitering.  

Sammanslagningen av sjukhusens rehabiliteringsverksamheter 
organiseras idag under Rehabiliteringscentrum. Här återfinns 
professioner som; arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist, logoped, 
lympterapeut, och psykolog. En av verksamhetens uppgifter är att 
utforma riktlinjer för olika behandlingar. Aktuellt nu är nationella riktlinjer 
för MS/Parkinson och en kartläggning av hela rehabiliteringskedjan för 
strokerehabilitering. Det pågår också arbete att förbättra 
cancerrehabiliteringen.  

 Till hösten planeras att inkludera rehabiliteringsområdet i nationell 
patientenkät. HSO kommer att vara behjälplig att lämna synpunkter på 
aktuella frågeställningar.  

LFF gör ett medskick att ta vara på den kompetens som finns hos 
personer med egen erfarenhet av sjukdom/funktionsnedsättning vid 
utvecklingsarbeten eller när policy och FAKTA dokument ska skrivas.  

§ 20 Avslut 
Ordförande för dagen tackar för ett bra möte och önskar alla en trevlig 
sommar. Nästa sammanträde planeras den 7 september 

   

  



 
 

 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Eva Blomquist   Mona Joelsson 


