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Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. I samband därmed hölls
en tyst stund till minne av Christer Åkerlind.
§ 7 Val av justerare, godkännande av dagordningen
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Björn Hjortling. Föreliggande dagordning
godkändes och en fråga anmäldes till § 12.
§ 8 Föregående protokoll
En diskussion har påbörjats om hur en strategi kan utarbetas för att utforma en bra patientenkät ur
ett handikapperspektiv. Arbetet fortsätter under hösten. Med det lades protokollet till handlingarna.
§ 9 Aktuella frågor inom landstinget inklusive pågående budgetarbete
Karin Jonsson ekonomichef och Thomas Andersson (c) landstingsråd, hälsades välkomna. Karin
inledde med att förklara hur sjunkande invånarantal i länet påverkar skatteintäkter och statsbidrag
som i sin tur påverkar landstingets totala budget. Redovisningen efter första kvartalet visar på ett
underskott, något som berörda verksamhetsområden nu måste arbeta för att komma tillrätta med.
Samtidigt måste verksamheten ha patientsäkerhet och god kvalité som en ledstjärna.
Thomas fortsatte med att berätta om pågående arbete ur ett politiskt perspektiv. Han framhöll att
det råder en politisk enighet om vad landstinget ska göra men att meningarna går isär när det gäller
hur man ska gör det. Landstingets roll vad gäller regional utveckling och folkhälsofrågor var andra
viktiga delar som också belystes.
Ordförande tackade för informationen.
§ 10 Aktuella frågor inom försäkringskassan
Kenneth Dahlqvist var nästa gäst på dagordningen. Försäkringskassan har under de senaste åren
genomgått en stor förändring. Sedan årsskiftet 2004-2005 är kassan en statlig myndighet med Curt
Malmborg som generaldirektör. Verksamheten är koncentrerad till 3-4 olika orter i Sverige. För
verksamhet lokaliserad till Östersund är Åke Ljusberg länsdirektör. Personalen här börjar alltmer
samla sig till tidigare ATS- området numera Fyrvalla. En stor personalrotation pågår för tillfället
vilket innebär att många nya arbetstillfällen erbjuds alla intresserade. Kassan upplevs som en positiv
arbetsplats och ett flertal tidigare studenter vid universitetet stannar kvar i Östersund sedan de fått
arbete på kassan.
Bortsett från omorganisation arbetar man intensivt mot målet 2010 - för en tillgänglig verksamhet
vad gäller lokaler, webb, info mm ur ett hadikapperspektiv.
Ordförande tackade för informationen.
§ 11 Brukarråden rapporterar
Georg W. - i samarbete mellan syncentralen och SRF pågår planering av en aktivitetshelg under
hösten för familjer med synskadade barn. För vuxna synskadade arrangeras en friskvårdshelg på
Birka med flera intressanta föreläsare. Den nya synkonsulenten Elisabeth Bodén har börjat arbeta på
SRFs kansli och henne kan man nå på telnr. 063-10 27 5
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Annika D. - Hjälpmedelscentralen har nu full bemanning men orosmoln finns angående ekonomin
som i dagsläge pekar på ett stort underskott. Diskussion pågår om hur man ska komma tillrätta med
detta. Hjälpmedelsprojektet som Maritha Månsson informerat om tidigare kommer igång till
hösten med Maritha som projektledare på 25%.
Margit W. - HRF reser till Skåne en vecka med buss. Glädjande nog finns tolkar med på resan.
Annars är det i dagsläget kärvt på den fronten. Brukarrådet hålls i morgon den 2/6.
Ewa L. - Den 27 april träffades det nystartade brukarrådet för psykiatrin med verksamhetschef
Tomas Tillström som sammankallande och ordförande. Han berättade att den nationelle
psykiatrisamordnaren Anders Milton vid olika tillfällen påpekat vikten av brukarmedverkan i
vården. Ett av flera områdena att arbeta vidare med är så kallad Brukarrevision. Det innebär att
brukarna får möjlighet att uttala sig om den vård de får. Thomas framförde detta förslag till
brukarrådet som något att arbeta med. En start i det lilla formatet är tänkt som en inledning, för att
sedan eventuellt utöka i omfattning.
Brukarrådet för Diabetiker - nästa möte inplanerat till den 20 juni. I dagsläget fortfarande oklart
med representant från primärvården, trots många förfrågningar. Aktuellt är sortimentsupphandling
och ny upphandling av fotvårdsavtal. Från beredningen för vård och rehabilitering (B VoR) har 4
politiker anmält intresse att följa rådets utveckling.
Brukarrådet för barn- och vuxenhabiliteringen - arbetet med Vuxenblivandeprocessen går vidare
men nu med en grupp tjänstemän som landstingsdirektören utsett inom landstinget. Den 31/5
träffade en grupp föräldrar B VoR och presenterade sina problem. I dag träffar samma grupp
pressen.
För övrigt diskuterar rådet finansieringen av Brukarhelgen i Åre, brukarrådets arbetsformer samt
utvecklingsarbete inom resp förening.
§ 12 Övriga frågor
Wally Lindberg väckte frågan om behovet av teckenspråkig personal på äldreboende i länet. Det
finns ett ökande antal äldre som är döva i länet. Dessa flyttar allt eftersom till särskilda boenden.
För att inte denna grupp ska bli totalt isolerad kommer behovet av teckenspråkskunnig personal att
öka. Det borde finnas utbildningsmöjligheter för intresserade genom något studieförbund.
Att kunna teckenspråk och arbeta inom vården bör anses meriterande.
Sekreteraren fick i uppdrag att ta kontakt med Kommunförbundet, Vårdknuten och
Bildningsförbundet i länet för ytterligare fördjupning i frågan.

LHR möten under hösten:
fredagen den 22 september på Hjälpmedelscentralen 09.00-12.00
torsdagen den 7 december 09.00-12.00
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sekreterare
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