
1 
 

 

  Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2014-09-25 kl.13:00-16:00 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

 

Närvarande: 

Marianne Andersson, Landstinget, ordförande 

Kristina Johansson, HSO 

Mona Joelsson, DHR, ersättare 

Kenneth Jägsander, SRF 

Birgitta Mattsson, HSO   

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO  

Johan Steirud, HSO, ersättare 

Hans Stam, HSO, adjungerad 

Maria List-Slotte, Landstinget, sekreterare 

Eivor Blomqvist, Landstingets kansli § 30 

Annmargreth Kvarnefors, Qulturum § 31 

 

§ 26 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 27 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 28 Val av justerare 

Birgitta Mattsson utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 29 LFF ärende 

LFF har tagit emot landstingsstyrelsens svar på SRFs synpunkter om 

vikten av fungerande hjälpmedel för att ta del av samhällsinformation. 

Ordförande delger svaret. 

 Anmälningsärende finns att läsa under eftermiddagen 

 HSO har lämnat in synpunkter angående färdtjänst. Synpunkterna lyftes i 

samband med politikerutfrågning i september. Synpunkterna kommer att 

behandlas i fullmäktige i november. LFF beslutar att bjuda in chef för 

serviceresor på Länstrafiken för information under våren. 
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§ 30 Ny patientlag 2015 

Eivor Blomqvist informerar om ny patientlag som träder i kraft den 1 

januari 2015 med syftet att stärka patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Lagen omfattar inte tandvård.  

De viktigaste förändringarna innebär att informationsplikten gentemot 

patienten utvidgas och förtydligas och att patienten ska ges möjlighet att 

välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen 

specialiserad vård i hela landet. 

 Eivor redogör för var och ett av de 11 kapitel som lagen omfattas av och 

avslutar med hur planerna för införandet ser ut. Regeringens prop. 

2013/14:106 finns på regeringens hemsida. 

§ 31 Patientcentrerad vård 

Annmargreth Kvarnefors berättar om personcentrerad vård, ett 

arbetssätt som landstinget antagit som ett led att utveckla kvalitet i 

vården. Modellen har utvecklats genom Centrum för personcentrerad 

vård vid Göteborgs universitet, GPCC. 

Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin 

sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av 

situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. 

Patienten blir därmed en partner i vården. Personcentrerad vård är ett 

partnerskap mellan patienter och professionella vårdgivare. 

Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett 

strukturerat sätt. Baserat på berättelsen och övriga undersökningar 

skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för implementering 

och kort- och långsiktig uppföljning.  

§ 32 Information från LFFs representanter  

Landstingsstyrelsen 

Motionen om ”Bussiga utflykter – berikande och stimulerande” togs i 

landstingsstyrelsen i september, beslut fattas senare i 

landstingsfullmäktige. Länstrafiken inför ny zonindelning i 

kollektivtrafiken. Högkostnadsskydd för cochlea implantat beviljas. Ny 

kulturplan är ute på remiss.  

HSO 

HSO anordnade en politikerutfrågning i september. En resegrupp har 

bildats, som ska samarbeta med Länstrafiken. 

SRF 

SRF anordnade en politikerutfrågning i augusti. SRF:s nationella 

kongress, som hålls vart fjärde år, anordnas i höst. 

DHR  

DHR anordnar under hösten en kurs i LSS för hela länet 
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§ 33 Ny mandatperiod 2015-2018 

Gruppdiskussion om vilka stora frågor som behandlats de senaste fyra 

åren; kollektivtrafikresor, KomHem, LFF som remissinstans och 

kommunikation. LFF ser en positiv utveckling i att vara remissinstans och 

har under senaste året fått möjlighet lämna synpunkter vid flera tillfällen. 

Inom området tillgänglighet finns en del att arbeta vidare med, bland 

annat rätten till information och möjligheten till kommunikation. Framöver 

ser LFF att frågor gällande rehabilitering/habilitering och kollektivtrafik är 

av stor vikt. Även området psykiatri bör lyftas i större utsträckning. 

Ny mandatperiod med start januari innebär att representanter ska utses 

och enligt arbetsordningen ska fem-gruppsindelningen vara 

representerad. 

LFF beslutar att hålla en utbildningsdag för nya representanter i januari. 

 

§ 34 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. Sista mötet för denna mandatperiod är den 

11 december. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Marianne Andersson   Birgitta Mattsson 


