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Närvarande: 

Mattias Ingesson, RJL, ordförande 

Eva Blomqvist, HRF 

Inga Fingal, HSO 

Mona Joelsson, DHR 

Jonas Magnusson, RJL 

Birgitta Mattsson, HSO 

Eva Nilsson, RJL   

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO 

Anita Svenningsson, HSO  

Lars Winborg, HSO ersättare 

Maria List-Slotte, RJL, sekreterare 

Susanne Yngvesson § 5 

Jesper Ekberg § 6 

Ann-Britt Ekvall § 7 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 2 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 3 Val av justerare 

Eva Blomquist utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 4 LFF ärenden 

 Inkomna anmälningsärenden tillkännages  

 Under april kommer funktionshinderrörelsen att utöka 

representationen i LFF med fyra ledamöter. Ledamötena ska 

representera områdena kognition/psykiatri. Önskemål finns att 

representation bör finns från dövas förening. HSO är 

sammanhållande i processen. 



 
 

 Informationsavdelningen är vidtalad att vid sammanträde i maj 

presentera förslag hur TeleQ och Kontaktcenter kan utgöra en 

god service för personer med funktionsnedsättningar 

§ 5 Organisationsöversikt över de medicinska verksamheterna 

Susanne Yngvesson, utredare på avdelningen Folkhälsa och sjukvård 

informerar om pågående omorganisation inom vårdsektorn.  Syftet med 

omorganisationen är att skapa förutsättningar för jämlik vård där 

regionen på bästa sätt kan möta invånarnas behov av en somatisk och 

psykiatrisk vård. För att likställa vården i länet organiseras vården till tre 

huvudspår; opererande verksamhet, medicinsk verksamhet samt 

rehabilitering och psykiatri. Målsättningen är en personcentrerad vård, av 

högsta kliniska kvalitet, patientsäker, med god tillgänglighet och som 

bedrivs kostnadseffektivt. 

§ 6 Strategi för jämlik hälsa 

Jesper Ekberg, folkhälsochef, ger en bakgrund till framtagandet av en ny 

folkhälsoplan i länet ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län”. Förslag till strategi är ute på remiss till länets aktörer 

och LFF är en av remissinstanserna. Synpunkter på förslaget ska vara 

inlämnat i slutet av maj.  

§ 7 Från rehabilitering till arbete 

Ann-Britt Ekwall, utredare på avdelningen Folkhälsa och sjukvård 

informerar om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Region 

Jönköpings län. Omfattande forskning visar bland annat att; förmåga att 

arbeta beror både på såväl hälsa som förhållande på arbetsplatsen och 

att en återgång i arbete bygger på ett samarbete mellan vårdgivare, 

arbetsplats och patient. Bedömning av arbetsförmågan och planering av 

åtgärder kräver ett perspektiv sett utifrån flera discipliner. Processen för 

återgång i arbete underlättas av en koordinator som skapar kontinuitet, 

främjar motivation, dialog med arbetsplats och att navigera i systemet. I 

detta arbete är flera aktörer viktiga bland annat rehab-samordnare som 

ska finnas på varje enhet. Mer information finns på 

http://plus.rjl.se/forsakringsmedicin 

§ 8 Tillgänglighet till regionens lokaler 

Synpunkter har lämnats från DHR angående bristande tillgänglighet i 

vården.  Maria Slotte ger en kort beskrivning av regionens arbete med 

tillgänglighetsfrågor rörande den fysiska miljön. Regionfastigheter har 

under 2008-2011 inventerat samtliga lokaler som ägs av 

Regionfastigheter. Åtgärdslistor är upprättade och förbättringsarbete 

pågår kontinuerligt. Regionens vårdcentraler och folktandvårdskliniker 

re-inventeras och följs upp årligen. Information om tillgängligheten finns i 

http://plus.rjl.se/forsakringsmedicin
http://plus.rjl.se/forsakringsmedicin


 
 

Tillgänglighetsdatabasen och allmänheten kan hitta informationen på 

www.t-d.se. För att driva tillgänglighetsarbetet framåt krävs en 

samverkan mellan myndigheter, offentliga verksamheter och ideella 

föreningar. Regionfastigheter samverkar med funktionshinderrörelsen 

sedan 1997 i en så kallad referensgrupp i byggfrågor. Uppdraget har 

anpassats efter de behov som funnits. Idag är gruppens huvudsakliga 

uppgift att vara ett stöd i tillgänglighetsarbetet bland annat genom att 

granska ritningar vid nybyggnadsprojekt.  

Vårdinrättningens inredning ansvarar respektive verksamhet för. 

Exempel på detta är överflyttningshjälpmedel som lyftanordningar. Det är 

också verksamheter som beslutar hur väntrum ska vara utformade. 

De synpunkter som DHR lämnat avser bristande tillgänglighet i väntrum 

för personer som förflyttar sig med rullstol. Synpunkt har också lämnats 

på bristande tillgänglighet på mottagningar då överflyttingshjälpmedel 

saknas. 

Länsrådet beslutar att  

 Ge referensgruppen i byggfrågor uppdraget att ta fram ett förslag 

hur väntrum ska vara utformade på bästa sätt för att ge ett bra 

bemötande för personer med funktionsnedsättningar 

 Skicka en skrivelse till hälso- och sjukvårdsdirektören med 

frågeställning i vilken omfattning verksamheter inom vårdsektorn 

använder överflyttningshjälpmedel och vilken kunskap personal 

har för att använda dessa.  

§ 9 Information om aktuellt ämne 

Regionstyrelsen 

Beslut tagits om att finansiera ett så kallat Afasihus, en mötesplats för 

personer som är i behov av språkträning. Patientnämnden har i en 

skrivelse till regionstyrelsen påtalat ett glapp i övergången mellan barn 

och vuxna inom området habilitering. En översyn av habiliteringen har 

nyligen genomförts och frågan ska beaktas i det fortsatta arbetet. Beslut 

har tagits angående den översyn av regelverk för hjälpmedel inom 

hjälpmedelscentralen som varit på återremiss hos LFF.   

HSO 

Remiss ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” 

har skickats ut till medlemmar 

HRF 

Ljudmiljön har blivit sämre i alla miljöer och HRF anordnar så kallade 

ljudmiljökampanjer för att belysa detta. Skolmiljön är en återkommande 

och uppmärksammat område. 

http://www.t-d.se/


 
 

DHR 

Föreningen håller årsmöte i april. I maj planerar länsföreningen en resa 

för medlemmar till Store mosse. 

§ 10 Övrigt 

SRF lämnar synpunkter angående förändrat textformat på kallelser och 

provsvar som skickas ut till patient i samband med vårdbesök.  Det 

förändrade textformatet gör informationen sämre läsbar. Maria Slotte tar 

med frågan till ansvarig handläggare på Folkhälsa och sjukvård och 

återkopplar sedan till SRF direkt. 

§ 44 Mötet avslutas 

Mötet avslutas. Nästa sammanträde planeras den 26 mars då budget 

ligger i fokus. 

 

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Mattias Ingesson   Eva Blomquist 


