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§ 29

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 30

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs

§ 31

Val av justerare
Therese Fornstål utses jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 32

Rapport om aktuella ämnen från
Regionstyrelsen
Två huvudfrågor på agendan; Budgetberedning inför 2016 och hur
regionen är organiserad politiskt. Revisionen har anmärkt på brister i den
nya organisationen, arbete pågår att rätta till vissa tekniska frågor. Kort
redogörelse om situationen

HSO
Läns-HSO har beviljats medel från allmänna arvsfonden till ett tre-årigt
projekt under namnet SISU (små inkomster – stora utgifter).
Utbildningsprogram för personer som lever på aktivitetsersättning.
EUPATI (European Patients Academy on Therapuetic Innovation) är ett
internationellt projekt med syfte att stärka patientens roll genom mer
inflytande över behandling, uppföljning och resultat. Patientföreträdare
erbjuds webb-utbildning. Johan Steirud, HSO är anställd 75 % för detta
tillsammans med tjänsten som tillgänglighetskonsult.
Vid senaste HSO ordförandemöte informerade Susanne Almers, RJL,
om pågående rehabutredning.
Föreningen Hjärnkoll turnerar under hösten i länets kommuner för att
informera om psykiska funktionsnedsättningar
SRF
Riksföreningen drar under hösten igång kampanj för att locka fler att bli
medlemmar. I landet anordnas synmässa för allmänheten. Den 1 oktober
hålls mässan i Jönköping.
HRF
Distriktet ordnar gemensam resa till Halland med studiebesök på
företaget Phonak och Wapnö slott.
Inför kongress 2016 förbereds medlemmar hur en kongress går till
DHR
Den planerade träffen på Naturum för föreningens medlemmar föll väl ut.
Länets föreningar förbereder sig inför förbundsmöte i höst
§ 33

LFF ärenden
Rapport om beslut i Regionstyrelsen (RS) angående revidering av LFF
arbetsordning och arvodering till ledamöter
Ordförande ger kort bakgrund och informerar om beslut som fattas av
RS. Principen är att regionen arvoderar politiker. Föreningars
representanter arvoderas fortsättningsvis från den organisation man
representerar genom regionens bidragsgivning. RS anser att HSO har
fått ett ökat anslag som motsvarar storlek på arvodering. HRF och DHR
kommer att få tillskjutande medel för 2015 och 2016. Organisationerna
önskar få redovisat ersättningens storlek och när utbetalning kommer att
ske
RS beslutade även att ge Parlamentariska nämnden i uppdrag att göra
en översyn av samtliga grupper som har liknande uppdrag.
Övrig fråga som kvarstår: LFF har tidigare haft en egen budget för
anordnande av konferens, arvodering och andra utgifter i samband med

sammanträden. Hur arvoderas de representanter som anordnar
konferens framöver?
§ 34

Diskussion om hur organisationer ser på LFF – förväntningar och
arbetsformer. Hur kan vi använda tiden på bästa sätt?
LFF samtalar med utgångspunkt från den arbetsordning som finns
beskriven för LFF.
Sammanfattning:
Alla representanter har en samsyn att LFF har en viktig funktion att fylla.
LFF kan ses som ett brukarråd med nära kontakt till Regionstyrelsen.
Några av funktionerna är; att kanalisera politiska beslut men också att
kanalisera föreningars arbete med funktionshinderspolitiska frågor.
Sammanfattningsvis är det viktigt att höra varandras röster. Politiker har
ett extra ansvar att inte glömma bort LFF som remissinstans
Vad behöver förbättras?















LFF behöver bli ett mer engagerat råd – inte sitta som enskild
individ med kunskap om den egna föreningen utan se helheten
(funktionsnedsättningar och länsperspektiv)
Genom åren har det varit mycket envägs-information, föreningar
behöver vara mer aktiva och ge förslag på angelägna
ämnen/frågor att diskuteras i rådet
Representanterna ska i god tid före sammanträde ha kännedom
om aktuella ämnen och tillgång till underlag för att förbereda sig
Representanter i rådet har skyldighet att föra fram medlemmars
synpunkter men också återkoppla till föreningar vad som
diskuterats och informerats på LFF sammanträden
Flera föreningar har representanter i olika s.k. brukarråd.
Representanter i LFF bör ha kännedom om brukarråden och lyfta
viktiga frågor vidare till LFF
Representanterna behöver bli bättre på att initiera
utbildningsinsatser/temakonferenser
För att öka medvetenheten om rådet föreslås bjuda in yngre
medlemmar vid enstaka tillfällen
LFF ska vara ett forum att diskutera olika verksamhetsområden,
och behöver säkerställa att områden beaktas: hörsel-, syn-,
psykisk-, motorisk- och sensorisk samt kognitiv- och
kommunikativ funktionsnedsättning.
LFF ska bli bättre på att följa upp/återkoppa vad utfallet av de
skrivelser som LFF formulerar och de ärenden som varit uppe i
LFF. Vad har hänt? Har synpunkter som lämnats bidraget till
förändring?

Vid sammanträde i februari beslutades att formulera skrivelse till hälsooch sjukvårdsdirektör angående bemötande i vården med hänsyn till
teknisk utrustning som mobila lyftar och andra överflyttningshjälpmedel.
Maria har under hösten besökt vårdcentraler och lyft frågan. Vid nästa
sammanträde lämnas information.
§ 35

Information från vårdvalsenheten
Jenny, Jonathan och Magnus som arbetar på vårdvalsenheten ger en
allmän information om vårdval som startade 2010 i syfte att öka
tillgängligheten. Idag finns det 48 vårdcentraler på 28 orter i länet. Av
dessa är 31 i offentlig regi och 17 privata. Utöver vårdcentraler finns
jourcentral i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Jourcentraler ska erbjuda
vård när ordinarie vårdcentral är stängd på helger och vardagar 17-22.
Alla nyinflyttade invånare får brev som meddelar den vårdcentral man är
tilldelad. Önskas annan vårdcentral finns möjlighet att byta så ofta man
vill genom att fylla i blankett eller genom Mina vårdkontakter. Idag
hanteras ca 100 byten dagligen. Sedan årsskiftet finns även möjlighet att
lista sig på vårdcentral var som helst i landet. I dessa fall bekostas resor
till vårdcentralen av den som ansökt.
Av den ersättning vårdcentraler får för att driva verksamheten är 90 %
knuten till patienten. Vårdcentraler ersätts även för så kallad vårdtyngd
(ACG) men också för bland annat kvalitet, tillgänglighet och
antibiotikaförskrivning.
Regionens vårdvalsenhet har till uppgift att se till att vårdcentraler
levererar den vård som finns angiven i regelboken. Detta gör man
genom årlig uppföljning. Vid uppföljningen tittar man på resultat av
regelbundna mätningar. En av mätningarna är tillgänglighet till lokaler. I
de fall vårdcentralerna inte uppfyller kraven måste vårdcentralen
upprätta handlingsplan.
Riktlinjer finns formulerat i en regelbok och beskriver vilken vård och
omsorg vårdcentraler ska leverera till länsinvånaren. Regelboken
revideras regelbundet genom politiska beslut. Regelboken beskriver
däremot inte i detalj hur en vårdcentral ska vara utformad.
Vårdcentralerna bestämmer själva hur man vill profilera sig.
Mer information finns på www.rjl/vardval

§ 36

Övrigt
Som vanligt blir det knappt om tid och den planerade informationen från

SRF får skjutas upp till lämpligt tillfälle. LFF tackar SRF för gästfrihet och
gott kaffe.
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