
 
 

Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2017-09-07  kl. 13-16 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Mattias Ingeson, RJL, ordf 

Eva Blomquist, HRF, sekr 

Rebecka Carlsson, HSO 

Eva Eliasson, RJL 

Inga Fingal, HSO 

Therese Fornstål, HRF/JLDF 

Hanna Forsén, HSO 

Mona Joelsson, DHR. 

Eva Nilsson, RJL 

Hans Stam, HSO   

Robert Svensson, HSO 

Lars Winborg, HSO 

 

§ 21 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§ 22 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs.  

§ 23 Val av justerare 

Hanna Forsén utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 24 Information om aktuella ämnen från 
 Regionstyrelsen 

Den 4/9 blev Mattias inbjuden till regionens arbetsutskottsmöte där 
budgetberedning pågår. Mattias lyfte de områden som LFF belyst i 
underlag för budget 2018; rehabilitering, psykiatri, arbetsmarknad och 
särskild kollektivtrafik. Områdena diskuteras under LFF:s sammanträde. 
Frågor som lyfts i samband med särskild kollektivtrafik är; prissättning, 
betalningssätt, jämställdhet i förhållande till vanlig kollektivtrafik, 
regelverk. 

 HSO 
Arbetet med storytelling fortgår och finansieras av Socialstyrelsen för 
andra året. Syftet är att ge kompetensutveckling till primärvård, polis, 
Länstrafiken och andra samhällsfunktioner. Ett sätt att samverka och 
hitta en hållbar finansiering är IOP – idéburet offentligt partnerskap. 



 
 

Aneby är först ut i länet med detta. Region Jönköpings län har diskuterat 
möjligheten. Detta skulle kunna vara aktuellt för HSO. 

 Den 17/10 kl. 18:00 visas Östra Teaterns uppsättning av ”Churchill var 
inte heller klok” på Spira. Mer information kommer senare. 

 HRF 
Dövas dag uppmärksammas på Spira den 20/9 och Teckenspråkets dag 
den 14/10. Hörselveckan, i regi av HRF, pågår v.42. Lokala föreningar 
har olika aktiviteter som hörseltest m.m. 

 Eva informerar kort om HRF:s deltagande i Almedalsveckan. 
Sammanlagt gjordes 2500 hörseltester. 
DHR 
Den 18/10 hålls en utbildning i ABF:s regi för distriktsstyrelsen i Nässjö. I 
Tranås och Jönköping hålls utbildningen under 2018. En fortsättning på 
utbildningen planeras på Ädelfors folkhögskola. 

 Den 1/10 håller distriktet en inspirationskurs inför kommande 
förbundsmöte. Svårt att behålla och rekrytera nya medlemmar och flera 
lokalföreningar har fått lägga ned, senast Vetlanda men även Nässjö kan 
vara på tur. Jönköpings lokalförening är inte så aktiv. I Gislaved däremot 
firar föreningen 60 år! 

   
§ 25 Hälsocafé 
 Patrik Blomqvist arbetar som patientstödjare i Region Jönköpings län. 

Regionen har under senare år påbörjat ett större utvecklingsarbete under 
namnet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” som 
beskriver fyra strategiska utvecklingsområden. Ett sådant 
utvecklingsområde är Hälsa för livet. Hälsa för livet är en satsning som 
syftar till att ge invånaren möjlighet att påverka sin livssituation på olika 
sätt. Hälsa för livet består av tre delprojekt. Ett av projekten är Hälsocafé 
och Patrik deltar i arbetsgruppen. En av målsättningarna är att erbjuda 
lokaler för olika aktiviteter som ska vara en naturlig mötesplats för 
personer som har behov av att träffa andra i liknande situation som de 
själva befinner sig i. I Jönköping fungerar Herrgården på Ryhovsområdet 
som mötesplats för olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter: 

 Hjärtats hus - återkommande träffar för cancerpatienter och 
närstående 

 Levande bibliotek - samlad kompetens av personer som har egen 
erfarenhet av att leva med sjukdom eller vara närstående. 
Personerna finns att tillgå vid efterfrågan 

 Självhjälpsgrupper – Grupp av personer med gemensamma 
svårigheter/problem som träffas regelbundet i en strukturerad 
samtalsmiljö tillsammans med igångsättare.  

 Storytelling 

 Lärcafé 

 Mötesplats för olika grupper (t.ex. Hjärnkoll, Lev för att leva, 
återhämtning) 

 
 

  



 
 

LFF påtalar att det kan upplevas som Jönköpingscentrerat. Erbjuds detta 
till invånare i övriga länet? Patrik besvarar frågan med att det planer 
finns att utveckla Hälsocafé och på sikt sprida det till andra delar i länet. 
Ska LFF formulera en skrivelse att det finns behov av fler lokaler med 
spridning i länet?  Frågan tas upp vid nästa sammanträde  
 
Som avslutning berättar Patrik kort om sin anställning som 
patientstödjare i Region Jönköpings län. Patrik är en av fyra 
patientstödjare. 

 
§ 26 LFF-ärenden 

1) Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsdirektör angående Lärcafè. Lärcafé 
är en metod som varit framgångsrik i Jönköping. Nu pågår utbildning av 
handledare för spridning i läne. LFF har fått kännedom om att 
verksamheter gör olika när det kommer till ekonomi. Det finns 
verksamheter som erbjuder Lärcafé utan kostnad och andra som tar ut 
avgift.  LFF anser att Lärcafé borde vara kostnadsfritt eller ingå i 
högkostnadsskydd. I strävan att göra vården mer jämlik kan Lärcafé ses 
som en investering snarare än en omkostnad. LFF beslutar att godkänna 
formulerad skrivelse som skickas till Hälso- och sjukvårdsdirektör för 
besvarande. Svar önskas till nästa sammanträde. 

 2) Policy för arvodering till personer med egen eller anhörigerfarenhet. 
Vid sammanträdet i maj uppmärksammade representant i LFF att det 
finns en policy som antogs av REKO i februari 2017. Policy är ett 
gemensamt dokument för Region Jönköpings län (Landsting och 
kommunal utveckling). Kort genomgång av policyn. 
3) Motion – Mindre kött och bättre kött – för klimatet, hälsan och miljön 
RJL2016/347 
LFF har fått möjlighet att lämna synpunkter på motion. LFF anser att 
Regionens svar är rimlig och ställer sig bakom den. Svar skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott. 
 

§ 27 LFF sammanträden under 2018 

 Aktuella datum under våren: 

 25 januari 

 22 mars 

 3 maj 

Vilka ämnen/områden behöver lyftas? Valår – politikerträff 
Särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Mer kunskap om vad andra 
landsting/regioner gör. Finns samarbete? 

Vilka personer är aktuella att bjuda in? Politiker, Regiondirektör, 
Trafikdirektör.  

§ 28 Avslut 
Ordförande för dagen tackar för ett bra möte. Nästa sammanträde 
planeras den 23 november. 



 
 

   

Vid protokollet 

 

Eva Blomqvist/Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Mattias Ingeson   Hanna Forsén 


