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§ 10

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 11

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 12

Val av justerare
Rebecka Carlsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 13

Rehabiliteringscentrum
Susanne Almers, verksamhetschef, informerar om
rehabiliteringscentrums arbete och inriktning för att bygga framtidens
rehabilitering. Rehabiliteringscentrum erbjuder specialiserade
multiprofessionella insatser för personer i alla åldrar med sjukdom,
skada, funktionsnedsättning eller förändrad livssituation. En gemensam

länsorganisation byggs som förbättrar möjligheterna till jämlik
rehabilitering över länet, nationella riktlinjer ska bidra till att säkerställa
detta. För att patienten ska uppleva en sammanhållen
rehabiliteringskedja är samverkan med kommuner och primärvård en
viktig del i arbetet.
Vid efterföljande diskussion kommer några synpunkter som LFF skickar
med i det fortsatta arbetet:
 LFF uppfattar att det finns brist inom olika yrkeskompetenser,
bland annat sjukgymnaster. LFF ser gärna att det säkerställs att
verksamheter har rätt komptetens och avsatta resurser/medel för
att kunna genomföra uppdragen.
 LFF uppfattar att det pågår utvecklingsprojekt för att säkerställa
god rehabiliteringskedja. I detta arbete förutsätter LFF att det
finns personer med egen erfarenhet som bidrar med sin kunskap
under hela projektet.
 Tillsammans för jämlik hälsa belyser en förflyttning från
specialistvård till primärvård. För att möta den utmaningen
bedömer LFF att det behövs utbildningsinsatser och andra stöd
för att höja kompetensen på vårdcentralerna.
 Vad innebär rehabilitering inom missbruksvård/psykiatri? Även
inom detta område behövs utbildning och rätt kompetens.
 Bassängträning är en viktig resurs i rehabiliteringskedjan. LFF vill
göra ett medskick till politiker; bassänger behöver regelbundet
underhållas eller rustas. Flera bassänger i länet är idag
undermåliga.
 LFF vill också betona att för att uppnå jämlik hälsa behöver
resurser för att kroniker ska få den vård de behöver likställas med
den vård personer får i samband med olyckor eller icke-kroniska
tillstånd.
§ 14

TeleQ och Doctrin
Inga Jonzon Eriksson, kommunikationsavdelningen och systemförvaltare
av TeleQ, var under hösten inbjuden till LFF. Vid detta tillfälle
diskuterades TeleQ och de svårigheter personer med
funktionsnedsättningar har att komma i kontakt med vården. Mötet
resulterade i ett 3-månaders projekt på två av länets vårdcentraler
(Rosenlund och Vråen). Projektet avsåg att ge möjlighet till personlig
service (kontaktcenter) genom ett tillägg i talsvaret. Erfarenheter visar att
många patienter (över 600) kommer till kontaktcenter. Av dessa har 5-6
patienter fått hjälp med tidbokning. Hur kan talsvar utformas för att
minska antalet sökande och rikta mot personer som har behov av hjälp
eller stöd? Vid diskussion framkommer följande:
 Upprepa knappval två gånger innan alternativ till omkoppling sker.
 Information om tjänsten på vårdcentraler och andra kanaler
 Komplettera med information på vårdcentralerna vilka knappval
som finns.
 Likrikta antalet knappval på vårdcentralerna

Företaget Doctrin har utvecklat en digital plattform som ska underlätta
och förbättra vården i samband med vårdsökande. Ett pilotprojekt pågår
sedan februari på Wetterhälsan. Rent praktiskt innebär det att patienten
skapar sin egen sjukhistoria i mobilen eller datorn. Detta sker genom
frågeställningar och självskattningsskalor men även genom fritextfrågor
(föreställningar, förväntningar, farhågor etc.). Svaren sammanställs i en
lättläst rapport för vårdgivaren och gör det lättare att bedöma rätt
vårdnivå. Personalens erfarenheter hittills är positiva. Arbetet underlättas
och blir mer effektivt och personalen är mer förberedd på patientens
problem/orsak innan samtal. Inga Jonzon lämnar kontaktuppgifter och
länkar hur man kommer åt frågeformuläret Doctrin. Inga vill gärna ha
synpunkter på formulärets innehåll, lätthet att hantera och att förstå
frågor.
§ 15

LFF-ärenden
1) Budget 2020
Som diskussionsunderlag har förslag till budget 2019 skickats ut till
samtliga ledamöter. Under sammanträdet lämnas synpunkter från de
olika målgrupperna vad som är viktigt att belysa.
LFF beslutar ge sekreteraren i uppdrag att sammanställa ett förslag till
budget 2020 utifrån framkomna synpunkter och presentera det vid nästa
sammanträde i maj.
2) LFF arbetsordning – kort revidering
Regionsstyrelsens arbetsutskott (RSAU) har vid sammanträde haft uppe
Länspensionärsrådets och LFFs arbetsordning och beslutat att likrikta
arbetsordningarna. LFF ordförande föreslår följande revideringar i LFFs
arbetsordning:
En ändring
 att antal sammanträden/år ändras till 4/år (från tidigare 4-6/år)
varav ett ska hållas i anslutning till regionens budgetbehandling.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller minst
hälften av rådets ledamöter begär det.
Ett tillägg
 att icke-tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets
sammanträden.
Att stryka:
 Vice sekreterare utses funktionshinders-organisationerna
Diskussionen mynnar ut i argument att det finns behov av minst 5
möten/år. LFF yrkar avslag till förslaget 4 sammanträden/år och bifall till
förslaget att formuleringen får står kvar som idag 4-6 sammanträden/år

§ 16

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt:
Inom ramen för regeringens äldre-satsning har en ansökan till Allmänna
Arvsfonden skickats in. Ansökan avser teknikutbildning (mobil och dator)
till målgruppen äldre med en funktionsnedsättning. Utbildningen planeras
att genomföras på sex orter i länet.

EUPATI är ett europeiskt patientdrivet initiativ för att öka patienters
engagemang i utvecklingen av nya behandlingar. Från att ha varit en
ansökan dra man nu igång arbetet med att organisera en svensk
plattform. Plattformen ska fungera som en supportfunktion för patienter i
hälso- och sjukvård. Funktionsrätt Jönköpings län är delaktiga i detta
arbete.
RS:
Nämnden har lyft frågan om hur organisationen kan bereda möjlighet att
anställa fler personer med funktionsnedsättning.
Införandet av seniorkort i kollektivtrafiken
Nybyggnation av vårdcentral på Råslätt påbörjad. Vårdcentralen kommer
även att inrymma utbildningscentrum för läkare.
Mobilt psykiatriteam har startat upp i Värnamo. Syftet är att arbeta mer
med hemsjukvård för att minimera sjukvård.
TIM:
Nämnden har haft 2-dagars uppstartsmöte. Hänvisar till Trafikverkets
rapport ”Kollektivtrafikens barriärer” som presenterades vid Leva &
Fungeramässan i mars https://www.trafa.se/funktionshinder.
Inom kort kommer, på remiss till LFF, en motion ”Buss för alla”. Motionen
avser att utreda behov av tillgänglighetsanpassad buss.
ANA:
Nämnden har lyft kulturens betydelse av konstutsmyckning på sjukhus
och dess läkande effekt.
§ 17

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner. Nästa sammanträde är den 28
maj 2019.
Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Rebecka Carlsson

