
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2018-01-25  kl. 13-16 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Mattias Ingeson, RJL, ordförande 

Eva Blomquist, HRF 

Inga Fingal, HSO 

Therese Fornstål, HRF/JLDTF 

Mona Joelsson, DHR 

Kristina Johansson, HSO, ersättare 

Eva Nilsson, RJL 

Anette Pettersson, HSO 

Egon Reiver, HSO 

Maria List-Slotte, RJL sekreterare 

Hans Stam, HSO 

Anita Svenningsson, HSO/SRF   

Lars Winborg, HSO 

Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, § 4 

Susanne Almers, Verksamhetchef § 5 

Jan Burensjö, Klinikchef § 5 

Malin Hegen, Verksamhetsutvecklare § 5 

Charlotte Jansson, Områdeschef rehabiliteringscentrum § 5 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs.  

§ 3 Val av justerare 

Hans Stam utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 4 Ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård 
Marita Sandqvist informerar om ny lag som medför ett nytt arbetssätt för 
länets kommuner och regionen. Arbetssättet ska genomsyras av vad 
som är bäst för länsinvånaren och gäller alla åldrar, alla diagnoser 
oavsett vård- eller boendeform. Onödig vistelse på sjukhus ska undvikas 
och primärvården ska vara basen för vården. En fast vårdkontakt eller 
samordnare ska finnas för de mest sjuka med uppgift att överblicka 
patientens hela vårdsituation. Varje vårdcentral ska ha en 



 
 

vårdsamordnare som har till uppgift att stödja personer med behov av 
samordning inom hälso- och sjukvård. 

   
Det nya arbetssättet införs under 2018, i Eksjö är man igång sedan mars 
och i Nässjö sedan oktober 2017. Syftet med det nya arbetssättet är att 
trygga patienten samtidigt som det genom bättre samordning skapar en 
bättre arbetsmiljö för personal på vårdcentral, i kommun och på sjukhus.  
För ytterligare information kontakta: marita.sandqvist@rjl.se 
 

§ 5 Rehabilitering i Jönköpings län 
 Vid förra sammanträdet diskuterades kring rehabilitering och LFF 

beslutade att bjuda in verksamhetschefer med länsövergripande ansvar 
för rehabilitering inom specialiserad vård. Under 2016 genomfördes en 
större omorganisation. Susanne Almers ger en inledande presentation 
om rehabiliteringsverksamhetens nya organisation, vilka uppdrag de har 
och vilka målgrupper man vänder sig till. Framtidens rehabilitering ska 
säkerställa jämlikhet över länet och en samlad verksamhet med 
tvärprofessionella områden. Efter presentationen följer en diskussion om 
bland annat tillgång till rehabilitering, individuella vårdplaner och hur 
insatser som låg- och högintensiv rehabilitering definieras. Diskussionen 
berör även samverkan med kommun och primärvård. LFF skickar med 
några synpunkter:  

 Vikten av att ha patientmedverkan vid förändringsarbete.  

 Jämlik vård måste innebära att behovet styr och inte diagnoser. 

 Rehabilitering får inte nedprioriteras – det finns ett stort behov av 
ökade resurser och bättre samordning 

 Samverkan med kommunerna i länet måste bli bättre för att 
rehabiliteringen som påbörjas i slutenvården ska fortsätta även i 
vardagslivet.  

 Samverkan omfattas även av primärvården som ska vara basen i 
vården. 

 Den kunskap som finns samlad i vården – på vilket sätt förmedlas 
den ut till primärvård och kommun? 

 
 LFF beslutar att fortsätta rehab-spåret och bjuda in representanter från 

kommuner och primärvård. 
 
§ 6 LFF-ärenden 

1) Budget 2018.  
Ordförande Mattias sammanfattar innehållet i det beslut som fattats för 
budget 2018. Funktionshinderperspektivet finns omnämnt i flera kapitel, 
dock inte specifikt utifrån de förslag som LFF lämnat. 

 
§ 7 Information om aktuella ämnen från 

HSO 
Arbetet med storytelling fortsätter och flera vårdcentraler har anlitat en. 
Finns intresse hos Region Jönköpings län att samarbeta kring storyteller 
framöver? 
SISU-projektet fortsätter i Nässjö. HSO har påbörjat samarbete kring 



 
 

tillgänglighet i Aneby och avser inventering av lokaler. 
Jönköpings Univerity (JU) har, i samarbete med läkemedelsindustrin, 
tagit på sig en utbildning om patient empowerment.  
Hjärtats hus informerar på kommande ordförandemöte. 

SRF informerar att under nästa tre-årsperiod kommer området 
rehabilitering och habilitering att vara i fokus. Ett upprop har gått ut till 
landsting och regioner, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) där SRF kräver fullvärdiga rehabiliterings- och insatser 
för personer med synnedsättning 

HRF 
Det pågår en slingutbildning i Sverige. HRF utbildar så kallade testare 
som kan anlitas för att kontrollera slingors funktion i olika lokaler. 
Tjänsten är kostnadsfri! Intresserade kan kontakta HRF lokalförening för 
mer information. 

DHR 
Distriktsårsmöte hålls den 24 april 

§ 8 LFFs arbetsformer och behov av mötesplatser 
 Denna punkt flyttas till nästa sammanträde 
 

§ 9 Avslutning 
Inga Fingal sammanfattar dagens två huvudpunkter med följande verser: 

”Vi fick denna dag 
föreläsning om en ny lag 
en samordning vid utskrivning från hälso- och sjukvård 
nu ska det stämma för den sjuke när han kommer till sin gård”  

”Hur är rehabiliteringen upplagd 
får man en plan, skriven som den är sagd 
finns den överallt  
blir det både socker och salt 
blir rehab som det ska 
eller är det bara papper man ska ha” 

 
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 22 

mars 2018. 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 



 
 

Justeras  

 

Mattias Ingeson   Hans Stam 


