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Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2018-05-03  kl. 13-16 

Plats: Regionens hus, Jönköping, sal A 

Närvarande: 

Mattias Ingeson, RJL, ordförande 

Eva Blomquist, HRF 

Rebecka Carlsson, Funktionsrätt Jönköpings län 

Inga Fingal, Funktionsrätt Jönköpings län 

Hanna Forsén, Funktionsrätt Jönköpings län 

Mona Joelsson, DHR 

Maria List-Slotte, RJL sekreterare 

Jonas Nilsson, RJL ersättare 

Anette Pettersson, Funktionsrätt Jönköpings län 

Egon Reiver, Funktionsrätt Jönköpings län 

Hans Stam, Funktionsrätt Jönköpings län 

Anita Svenningsson, Funktionsrätt Jönköpings län/SRF  

Lars Winborg, Funktionsrätt Jönköpings län 

Ulf Grahnat, RJL § 14 

§ 11 Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ordförande 

informerar att inkommande handlingar från kommunala råd finns att ta 

del av under sammanträdet 

§ 12 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs.  

§ 13 Val av justerare 

Eva Blomquist utses att jämte ordförande justera dagens protokoll  

§ 14 Utveckla och förstärka öppenvården för att minska behov av psykiatrisk 
slutenvård 
Ulf Grahnat, Jämlik psykiatrisk vård, berättar om pågående arbete att 
utveckla och förstärka öppenvården inom området psykiatri. 
Målsättningen är att den specialistpsykiatriska vården ska bli mer jämlik, 
tillgänglig, resurseffektiv, patientsäker och av hög medicinsk kvalitet. 
Uppdraget är att utveckla den psykiatriska vården genom  

 förstärkt öppenvård 

 mobila/flexibla lösningar  

 vård i patientens närmiljö och därigenom minska behov av 
slutenvård  
 



 
 

Genom ett förändrat arbetssätt förväntas under 2018 att psykiatriska 
kliniken i Jönköping minskar behovet av slutenvård motsvarande en 
vårdavdelning. De psykiatriska klinikerna på Höglandet och i Värnamo 
påbörjar under 2018 samma arbete för att under de närmsta åren minska 
behovet av slutenvård i motsvarande omfattning. 
Representanterna i LFF välkomnar ett förändrat arbetssätt med 
personcentrering i fokus. Några kommentarer som LFF vill dela med sig 
av är: 

 En enskilt viktig faktor är att patienten erbjuds eller har fast 
vårdkontakt 

 Stödet till patienten från primärvård idag är bristfällig. Kunskap är 
en nyckelfaktor 

 Bra med förstärkt öppenvård men det får inte bli på bekostnad av 
en urholkad specialistvård. Det finns behov av 
subspecialisering/specialisering. Patienter behöver känna sig 
trygga med att kompetens finns i öppenvård  

 Samverkan är en nyckelfråga. Hur kan öppenvård och 
specialistvård samverka och bidra med expertkunskap när detta 
behövs både på individ- men också verksamhetsnivå? 

 
I det pågående utvecklingsarbetet finns patient- och 
närståendeinflytande genom så kallade PEER i varje delprojekt. 
 

§ 15 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård – hur påverkas 
personer med funktionsnedsättning av utvecklingsarbetet? 
Den diskussion som förs belyser: 

 Förändringarbete är nödvändigt då samhället står under ständig 
utveckling. Det behövs tålamod. Lyft fram det som fungerar och 
komplettera det som redan finns – släpp det som inte fungerar! 

 Man pratar ofta om resurs- och ekonomiska brister sällan om den 
kunskap som människor behöver för att kunna avgöra när man är 
sjuk och när man inte är sjuk. Lär människor när man behöver 
söka vård! 

 Ska människor ta ett större egenansvar och inte uppsöka vården 
behöver t.ex. 1177 öka sin tillgänglighet. 

 Den digitala utvecklingen är bra men också utmanande. Genom 
att erbjuda befolkningen vård via mobil (KRY), kan det finnas en 
fara i att ekonomi går till att täcka behov av enklare karaktär som 
blir till nackdel för personer med stora vårdbehov 
(funktionsnedsättningar) 

 Det behöver finnas flera alternativ att nå vården, det ena utesluter 
inte det andra.  

 Att vården har hög tillgänglighet d.v.s. att man snabbt kommer 
intill är bra men den fysiska tillgängligheten är också viktig. I 
förändringsarbete måste det beaktas att nya lösningar inte passar 
alla människor. Att digitalisera vården är för många målgrupper en 
avgörande faktor om man söker vård eller inte. 

  



 
 

§ 16 LFF ärenden 
TeleQ – hur fungerar telefonsystemet? 

 Denna fråga har varit uppe tidigare med anledning av att personer med 
nedsatt hörsel har svårt att komma i kontakt med vården. Hur hanterar 
Region Jönköpings län systemet. Hur många knappval får finnas? Kan 
personer bli kopplade till växel? Representanterna i LFF ger bilden av att 
det spretar i organisationen och inte finns riktlinjer som är enhetliga. 
Maria får i uppdrag att kontakta teleenheten. 

  
§ 17 Information om aktuella ämnen från 

Regionstyrelsen: 
Det pågår upphandling av kollektivtrafiken som ska vara färdig 2020. 
Upphandlingen avser beslut om allmän trafikplikt, inte fysisk utformning 
av fordon. Motion från SD om digital språktolkning på lämpliga ställen i 
verksamheter har avslagits med motivering att det pågår flera tester med 
digitala hjälpmedel. 
 
Funktionsrätt Jönköpings län  
HSO har under våren gjort ett namnskifte från HSO till Funktionsrätt 
Jönköpings län. Nu pågår byte av mejladresser och annat praktiskt. 
Tillgänglighetsinventering av Jönköpings centrum och Huskvarna pågår. 
Utbildningen SISU (små inkomster – stora utgifter) är slutfört och nu 
sammanställs en handbok som stöd för berörda personer i sitt fortsatta 
arbete.  
Elöverkänsligas förening skickar ut en s.k. försiktighetsinformation till 
samtliga kommuner och kommunpolitiker. Den som är intresserad av 
informationen kan vända sig till egon@reiver.se som skickar digitalt. 
 
HRF  
Inför valet i höst planeras att inventera fullmäktigesalar i länet om de har 
hörslinga. Finns intresse i Region Jönköpings län? 
Nästkommande nationella förbundsmöte hålls i Jönköping 
 
DHR  
Årsmöte är genomfört och 17/5 samlas distriktsstyrelsen för 
årsplanering. 

§ 18 Budget 2019 
Förslag till budget 2019 utskickat till samtliga ledamöter inför 
sammanträdet. LFF godkänner förslaget som lämnas för diarieföring 
 

§ 19 Avslutning 
Ordförande tackar för bra diskussioner och önskar alla en trevlig 
sommar. Nästa sammanträde är den 6 september. 
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