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§ 12

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§ 13

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 14

Val av justerare
Inga Fingal utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 15

Psykiatri och Rehabilitering i Region Jönköpings län
Micael Edblom, sjukvårddirektör, berättar om verksamhetsområde
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik som implementerades 2015 och
som arbetar länsövergripande för en jämlik hälsa och en jämlik
rehabilitering. Micael berättar övergripande om de olika inriktningarna
och vad som händer i nära framtid. Verksamheten har tre bärande
funktioner: patient och tillgänglighet, utveckling och förbättring, utbildning
och handledning. Inom området Rehabilitering ryms
Rehabiliteringscentrum som idag är en tvärprofessionell organisation och
som samlar länets rehabiliteringspersonal under samma plattform för att
samla kompetens. Inom rehabiliteringscentrum återfinns bl.a.
cancerrehabilitering men även bassängrehabilitering. Området
Rehabilitering hyser även Habiliteringscentrum som har sjukvården mest
komplexa uppdrag med ständigt ökande behov. Fler barn överlever och

fler vuxna med kroniska sjukdomar ökar i livslängd. Cirka 4200 unika
individer får habilitering under ett år.
Under 2016 genomfördes en utredning med syftet att den psykiatriska
verksamheten i Region Jönköpings län ska erbjuda jämlik och
resurseffektiv psykiatrisk vård. Utredningens resulterat omsätts nu i en
handlingsplan. Det finns anledning att bjuda in för uppföljning av arbetet
med handlingsplanen.
Micael avslutar en intressant dragning med att svara på några av de
frågor som LFF skickat med:
Vad finns det för plan rörande patienter med Autismspektrumtillstånd?
Svar: Ett av två områden som står på tur att arbetas fram inom FAKTA
för psykisk hälsa barn och unga. Det andra är missbruk
Är det rimligt att patienter ska få vänta 11 månader för att komma till
kurator?
Svar: Oftast ska tid erbjudas inom någon månad. Psykoterapeutisk
kompetens saknas i stor omfattning och där är det långa väntetider.
Remiss skrivs till terapeut utanför kliniken om det är möjligt. Oftast en
kombination av insatser och då är det sällan en extern aktör som vill ta
sig an uppdraget.
Vad gör fysioterapeuter inom psykiatrin? Är det en ny personalgrupp?
Svar: Fysioterapeuter/sjukgymnaster funnits länge. Av tradition olika
organisering. Kroppskännedom, fysisk aktivitet, funktionsutredning –
styrkor och svagheter i vardagen
I kommande nationella riktlinjer vid ångest och depression nämns
Transkraniell magnetstimulering, TMS. Hur är planerna inför denna typ
av behandling?
Svar: Trolig revidering av nationella riktlinjer. Granskning av evidens.
Inga planer på investering förrän vi vet hur slutgiltiga riktlinjer ser ut. Djup
TMS har rapporterats ge alvarliga biverkningar tillskillnad från vår
utrustning i Eksjö
I kommande nationella riktlinjer vid ångest och depression nämns
ögonrörelseterapi. Hur är planerna inför denna typ av behandling?
Svar: Trolig revidering av nationella riktlinjer. Granskning av evidens.
Inga planer på investering förrän vi vet hur slutgiltiga riktlinjer ser ut. Vi
har kompetens inom EMDR. Råder inte konsensus kring om EMDR är
den behandlingsform som har bäst evidens vid traumabehandling
Hur arbetar öppenvården med Mindfulness?
Svar: Vi har kompetens och jobbar med det som del i behandling
§ 16

LFF- ärenden:
Återkoppling på skrivelse till länets KHR
Under 2016 skickades frågor till länets kommunala funktionshinderråd i
syfte att ta reda på i vilken utsträckning unga personer med

funktionsnedsättning bereds möjlighet att vara delaktig i samhällsfrågor.
Av länets kommuner fick LFF återkoppling från fem. Ingen av dessa har
unga personer som representanter i råden. Erfarenhet saknas på vilket
sätt man kan arbeta för att locka ungas intresse. LFF ser svårigheter i att
definiera gruppen. Vad menas med ung?
Lars informerar om en projektanställning på HSO under 2 år där ett av
uppdragen är att stödja KHR i länet. Kan detta vara en ingång? LFF
beslutar att bjuda in projektanställd under hösten.
Samverkansråd – hur fungerar dessa i Region Jönköpings län?
Maria ger en kort sammanfattning av de diskussioner som förts i rådet.
LFF beslutar att i en rapport återge de svar som kommit från
verksamheter och de synpunkter som lämnats i rådet. Rapporten skickas
därefter till samtliga verksamheter.
§ 17

Information om aktuella ämnen från:
Regionstyrelsen
För ombyggnad av rehabilitering i Nässjö anslås 2 miljoner. Den 28 mars
tas beslut om anslag av medel för den yttre miljön i anslutning till Ryhov
avseende parkering samt ny central reception på sjukhuset Ryhov.
HSO
Ansökan har skickats till Allmänna arvsfonden om medel för fortsatt
projekt med storytelling. Under våren pågår en utbildning om
tillgänglighet med föreläsare från bland annat Boverket.
HRF
Eva informerar kort om den statliga medieutredningen som sätter
medieföretagens ekonomiska intressen före hörselskadades rättigheter,
något som HRF vänder sig emot.
DHR
Planerad arbetsmarknadskurs skjuts upp till hösten då inriktning ändrats.
DHR tappar medlemmar och är idag koncentrerade främst till nördöstra
länsdelen.

§ 18

Sammanställning av ärenden som hanterats i LFF under 2016
Maria sammanfattar LFF:s ärenden under 2016. Sammantaget är de:
Informationstillfällen (6), Diskussioner (6), Skrivelser (6), Yttrande (2),
Uppföljningar (4)

§ 19

Region Jönköpings läns budget 2017
Genomgång av förslag till budget 2017 (föregående år). Mattias
informerar hur budgetarbetet bereds i Region Jönköpings län. Fram till
juni bereder nämnderna sina budgetar. I augusti- september bereds
budget i regionstyrelsen för att slutligen beslutas i fullmäktige i
november/december.

LFF representanterna får i uppgift att till nästa sammanträde ge
synpunkter på skrivelse som LFF ska skicka till regionstyrelsen
avseende förslag till budget 2018.
§ 20

Övrigt
Det har kommit in önskemål om att ändra datum för nästa sammanträde
då det sammanfaller med Qulturums aktivitet ”dialog mellan
funktionshinderrörelsen och regionens politiker”. Nästa sammanträde
flyttas därför fram till den 10 maj kl.13-16
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