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  Protokoll 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Tid: 2013-09-12 kl. 13:00-16:00 

Plats: Sal A, Landstingets kansli, Husargatan 4 Jönköping 

Närvarande: 

Marianne Andersson, Landstinget ordf 

Eva Blomqvist, HRF 

Inga Fingal, HSO 

Agneta Johansson, Landstinget  

Kristina Johansson, HSO  

Kenneth Jägsander, SRF 

Birgitta Mattsson, HSO 

Ulla Stahre-Gustavsson, HSO 

Maria List-Slotte, Landstinget sekreterare 

Agneta Jansmyr § 21 

Caroline Fruberg § 22 

Jonas Milton § 23 

Ingemar Petersson § 23 

 

§ 18 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 19 Fastställande 

Förslag till dagordning fastställs  

§ 20 Val av justerare 

Inga Fingal utses jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 21 Länsrådet som remissinstans 

Länsrådets representanter diskuterar tillsammans med landstingsdirektör 

Agneta Jansmyr på vilka sätt Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF) 

kan vara en remissinstans och hur de synpunkter som LFF lämnar kan 

tas tillvara i organisationen. Länsrådet betonar att det är fler områden än 

folkhälsa och sjukvård som är angelägna att belysa. De exempel som 

fångas upp under diskussionen och som kan arbetas vidare med är 

 Ta del av motioner i större utsträckning 

 Ökad delaktighet i budgetprocessen 

 Ökad delaktighet vid större organisationsförändringar 
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Det är önskvärt, i de fall det är möjligt, att få ta del av olika större 

handlingar som är ute på remiss. Svårigheten är att remisstid ofta är så 

kort att det praktiskt inte är genomförbart. Alternativet är att LFF 

sammanträder oftare. Beslutar att Maria och Agneta diskuterar vidare 

under hösten för att hitta konkreta lösningar. 

§ 22 Landstingets e-tjänster 

Caroline Fruberg från Qulturum informerar om olika e-tjänster som 

landstinget erbjuder. E-hälsa är relativt utbrett i Sverige och nationellt 

samarbetar landstingen för att utveckla dessa tjänster. 

 1177 – rådgivning på nätet. Sedan 1 september erbjuder 1177 

även telefonrådgivning, kundcenter är placerat i Nässjö. 

Webbplatsen 1177 är förenlig med Talade Webb-programmet och 

det går att lyssna på allt material om man har programmet 

nerladdad på sin dator. Allmän information finns på teckenspråk i 

begränsad utsträckning men är under utveckling. 1177 

Jönköpings län har också viss allmän information på teckenspråk 

och publicerar kontinuerligt nya filmer 

 Mina vårdkontakter – en tjänst för att underlätta kommunikationen 

med vården. Tjänsten ger personer till exempel möjlighet att 

boka/avboka tider, ställa frågor till klinik eller verksamhet, beställa 

hjälpmedel eller förnya recept. Konto finns av länets alla invånare 

men man måste själv aktivera det för att kunna utnyttja det 

(lösenord eller e-legitimation/BankID). 

Mina vårdkontakter kommer på sikt att kunna erbjuda ytterligare 

tidbokningstjänster och även möjlighet att ta del av sin egen journal. I 

Jönköpings län kommer delar av journal vara läsbara under 2014. All 

information ska vara läsbar 2017.  

§ 23 Landstingets växelsystem Tele-Q 

Med anledning av skrivelse från HRF som behandlades av LFF i maj 

beslutades att bjuda in ansvariga för Tele-Q för information om nuläge. 

1. Projekt pågår i Värnamo (6 vårdcentraler) och Tranås (1 

vårdcentral) där telefontjänsten är kopplad till 

nummerpresentation, vilket gör det möjligt för vårdpersonal att 

ringa upp de nummer som av olika anledningar inte kommit fram. 

Leverantör för Tele-Q tar fram ny version där denna funktion ingår 

så fler vårdcentraler kan använda sig av tjänsten.  

Vårdcentraler har också lämnat önskemål att patienter i framtiden 

ska kunna lägga webbokningar. För de personer som inte har 

tillgång till internet finns idéer om att landstingets växel kan vara 
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behjälplig. Motion som tar upp detta behandlas för närvarande av 

landstingets kansli/Folkhälsa och sjukvård. 

2. Det saknas idag riktlinjer/policy för hur Tele-Q ska användas. Hur 

många nummerval? Menyval 3 (får användas om person behöver 

vård inom 2 timmar) används olika i länet. Viktigt att jämlik 

servicenivå hålls i länet. 

Länsrådet beslutar att ställa en skrivelse till sjukvårdsdirektören med 

förslag att centralt utforma en policy för att säkerställa att servicenivån är 

lika i länet. 

§ 24 LFF ärende 

 Anmälningsärende 

 KHR handlingar finns att läsa/ta del av under sammanträdet 

 Jägarförbundet skickat information om ”jakt för alla” – satsning av 

förbundet att erbjuda jakt till personer med funktionsnedsättning. 

HSO tar med informationsblad för spridning 

Information om rehabiliteringsutredning 

Maria informerar kort om pågående rehabiliteringsutredning. Uppdraget 

handläggs av avdelningen Folkhälsa och sjukvård och leds av 

sektionschef Eivor Blomqvist. Utredningen kommer att genomföras i 

olika steg. Steg 1 är en kartläggning av rehabiliteringen i länet. Inom 

slutenvård (sjukhus) har frågor skickats ut till samtliga kliniker med hjälp 

av samordnare på de olika sjukhusen. Inom primärvården har frågor 

skickats ut via digitala frågeformulär. Sammanställning av kartläggningen 

ska lämnas in till landstingsstyrelsen den 15 oktober. 

Nya representanter i länsrådet 

HSO ombeds lämna in namn på suppleant i december 

DHR har haft 2 vakanser. Katarina Frössling har av DHR utsetts till 

ordinarie ledamot och föreningen återkommer med suppleant i december 

Remisser 

Två handlingar har skickats på remiss till länsrådet för yttrande, Regional 

transportplan för Jönköpings län 2014-2025 och förslag till regionbildning 

2014. Länsrådet ger Maria i uppdrag att sammanställa synpunkterna och 

lämna in yttrande från länsrådet. 

§ 25 Kort information om aktuellt ämne 

Landstingsstyrelsen Landstinget fyller 150 år och Ryhov firar 25 år i 

år. 
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HSO  HSO flyttar till andra lokaler på Barnarpsgatan. 

Senaste ordförandemötet välbesökt, berörde 

styrelsearbete. Länsföreningen HSO kommer att 

arbeta mer mot HSO kommunerna. Läns-HSO 

har påbörjat ett barn- och familjeprojekt 

tillsammans med Habiliteringscentrum  

SRF Det hålls flera aktiviteter i länet, bland annat 

blinda som får prova köra bil men även 

syntolkning av film och teater. 

HRF HRF följer Östergötlands vårdval (hjälpmedel). 

Eva har deltagit i en internationell konferens i 

Danmark, Höje-Tåstrup där bland annat 

patientflöde i olika länder diskuterades.   

§ 26 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. Nästa sammanträde 

planeras den 12 december. 

  

 

Vid protokollet 

 

Maria List-Slotte 

 

Justeras  

 

Marianne Andersson   Inga Fingal 


