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Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och en tyst stund hölls till minne av Sven Jonasson.
§ 18. Val av justerare, godkännande av dagordning
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Britt-Marie Frank.
Dagordningen som skickats till deltagarna i samband med kallelsen, föredrogs.
Mötet beslöt arbeta efter densamma.
§ 19. Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
Mötet beslöt lägga detsamma till handlingarna.
§ 20. Pågående och avslutade psykiatriprojekt som erhåller de så kallade Miltonpengarna, en
orientering om läget i länet.
Maria Laag, Ingela Ny-Johansson, Kerstin Engqvist, Chris Åsengård och Essy Magnusson hälsades
välkomna till LHR. Samtliga är på olika sätt involverade i det pågående utvecklingsarbetet inom
psykiatrin i länet. Essy Magnusson är avdchef för centrum för neuropsykiatri CNP som sedan ett
par år tillbaka finns på Frösö Strand Hus B, entréplanet.
För den som vill fördjupa sig inom området rekommenderas Slutbetänkandet av Nationell
psykiatrisamordning - Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till
personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. SOU 2006:100. www.sou.gov.se/psykiatri/
Målet är satt till 2015; sammanfattningsvis ska alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller
psykiskt funktionshinder tillförsäkras bostad, arbete, delaktighet i samhällsgemenskapen samt bli
tillförsäkrad vård och stöd utifrån vars och ens behov.
I slutet av 2005 informerades LHR om den pågående nationella psykiatriutredningen och att
Jämtlands län beviljats 5 480 tusen kronor till utvecklingsarbete inom området. Eva Holmbom som
nu axlat Sven Jonassons mantel i denna fråga redovisade dagsläget;
medlen som administreras från Kommunförbundet i länet har fördelats enligt nedan
att gemensamt per kommun/vuxenpsykiatrin utveckla former för boende och stöd inom
LSS för dömda till tvångsvård (1 425 500 kronor) Ingela Ny-Johansson m fl.
Kompetensutveckling och samsyn kring personer med både psykiatriska- och
missbruksproblem (932 tusen kronor),utveckla Vårdkedja i missbruksvården (670 tusen
kronor) Maria Laag m fl.
Unga med neuropsykiatriska funktionshinder (1 160 tusen kronor) Chris Åsengård m fl.
Kompetensutveckling för nyckelgrupper (1 962 500 kronor) Kerstin Enqvist m fl. Här finns
en länk http://site73.jamtland.net/ som går till upprättad studiecirkel i psykiatri. Senare
kommer länken att ersättas av en www-adress. Redan nu finns mycket matnyttig
information här.
Allt eftersom projekten slutförs kommer det att finnas rapporter att ta del av.

H:\ Mina Dokument\ LHR\ Protokoll 20061207.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

Länets Handikappråd

2006-12-07

3 (5)

Essy Magnusson informerade om verksamheten som bedrivs vid CNP. Detta är en länsövergripande
specialistresurs med utrednings- och behandlingsansvar samt ansvar för åtgärdsprogram i nära samverkan
med andra myndigheter
. En neuropsykiatrisk utredning har som syfte att bedöma om personen
har neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, DAMP, Tourette syndrom och
autismspektrumstörningar. Utredningen kan vara en viktig grund för patienten att förstå sig själv och
sina svårigheter / styrkor . utdrag ur broschyr Centrum för neuropsykiatri CNP
(tel till CNP; 063-15 41 25 eller 15 41 26)
Det finns också ett inrättat (2005-12-01) Samordningsförbund för psykiskt funktionshindrade i
Jämtlands län där förtroendevalda från landstinget och länets kommuner diskuterar gemensamma
frågor. Ordförande är Anna Maria Sundström Kommunförbundet.
Landstinget brukarråd för Psykiatri börjar så smått komma igång med sitt arbete med
avdelningschef Thomas Tillström som ordförande.
Ordförande tackade för informationen.
§ 21. Ledamöterna rapporterar
Eva Holmbom; Kommunförbundet har erhållit 2 miljoner kronor till utvecklingssatsningar för
anhörigstöd. En projektledare tillsätts på 50 % för hela länet, Susanne Gustafsson.
Arbetet inriktar sig på
utökat samarbete landstingets primärvård - länets kommuner kring anhörigfrågor.
information och uppsökande verksamhet
utökat samarbete med frivilligorganisationerna och andra volontärverksamhet
klarlägga om utbudet av anhörigstöd stämmer överens med efterfrågat anhörigstöd;
anhörig-/hälsosamtal
pilotprojekt Drop-in
Linette Olson; syncentralen i samarbete med SRF i länet har genomfört en familjehelg i Storhogna.
Vidare samarbetar man kring rehabilitering för synskadade där Georg Witthoff har en
nyckelfunktion.
SRF riks gjorde på sin kongress under hösten ett uttalande om vikten av god rehabilitering för
synskadade. Uttalandet har lämnats vidare till bl a landstingsstyrelsen för kännedom.
SRF i länet har i skrivelse till landstingsstyrelsen påtalat behovet av datorer med kringutrustning för
större delaktighet i dagens samhälle även för synskadade.
Kia Carlsson; gruppen som ska arbeta med processen för barn- och vuxenhabiliteringen är utsedd.
Som underlag för arbetet kommer man använda sig av rapporten Samhällsstöd till barn och
ungdomar med funktionshinder och deras föräldrar i Jämtlands län. Jonny Bergvall Östersunds
kommun, är utsedd att leda arbetet. Ett arbete har genomförts under hösten vars syfte är att
förbättra omhändertagandet för de brukare som lämnar barnhabiliteringen och går över till
vuxenhabiliteringen. Målsättningen är att göra primärvården mer delaktig.
Britt-Marie Frank; friskvårdsaktiviteter och seminarier med olika teman fortsätter även under 2007.
Den genomförda Årehelgen 3-5/11 på Holiday Club har genomförts med drygt 300 deltagare.
Arrangemanget lockar fler och fler och är ett utmärkt sätt för familjer att träffas. Utvärderingen
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redovisar många positiva svar. Det är dock förknippat med omfattande ideellt arbete för
föreningarna RBU, FUB och FA för att få både det praktiska och det ekonomiska att gå ihop.
LHR vill rikta ett varmt tack till alla som engagerat sig i Årehelgen!
Estrid Ramström; brukarrådet för hjälpmedel diskuterar förslaget att införa nya brukaravgifter på
vissa hjälpmedel. Vidare kommer brukarna starta en egen grupp för att förankra diskussioner som
kommer att föras i samverkansprojektet angående gemensam hjälpmedelspolicy för länet.
Georg Witthoff; Handikappsamverkan i länet har under 2006 drivit ett projekt med Monica
Jonsson som projektledare. Projektet är nu avslutat och en broschyr är framtagen - Bygga om, bygga
nytt, bygga till? Tänk tillgängligt!
Rådgivare som kan kontaktas är följande:
Carina Moen 0647-525 85 carina.moen@telia.com
Leif Johansson 070-258 40 35 leif.johansson@passagen.se
Åse Engström 063-13 45 40 a_s_e66@hotmail.com
Fler broschyrer kan erhållas från HSV i Östersund 063-18 18 84
Björn Hjortling; inför stundande VM i Åre är Carina Moen utsedd att ingå i en av alla grupper
som finns kring arrangemanget. Carinas uppgift är att bistå med råd inför tillgänglighetsfrågorna.
Det är också angeläget att bevaka kommande utbyggnad av Åre/Östersunds nya flygplats.
Lena Wallén; en statlig kommitté Assistanskommittén arbetar med att se över hela LSS, arbetet
ska vara klart 31/3 2008.
Lena föredrog några av alla punkter kommittén ska arbeta med; fungerar LSS så som det var tänkt,
privat assistent kontra assistent som kommunen tillhandahåller - hur förhåller det sig ekonomiskt?,
komplement till personlig assistent - går det?, daglig verksamhet för persongrupp 3, mm.
Ewa Lundberg;
Rädda Barnens lokalförening i Rödön c/o Barbro Larsén har utarbetat en rapport kallad
Kartläggning över situationen för funktionshindrade barn i Krokoms kommun 2006
Socialstyrelsen har skickat remiss av Förslag till föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:00)
om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering med andra åtgärder och insatser.
Handikappförbundens samarbetsorgan HSO riks har utarbetat en rapport som delades ut på
seminariet den 1 december i Stockholm. Rapporten heter Handikapprörelsens alternativrapport
om FNs internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rapporten
kan tjäna som underlag inför LHRs fortsatta arbete med frågorna. Rapporten kan erhållas genom
LHRs sekreterare eller via HSO i Stockholm 08- 546 40 411. Rapporten används av regeringen,
HO och Handisam.
Margareta Eriksson; Specialskolorna Ekeskolan och Hällsboskolan ska återuppstå igen sedan man
insett behovet av dessa.
§ 22. Resumé över de gångna åren samt frågor att arbeta vidare med 2007
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Sekreteraren delade ut det som var tänkt som underlag för en muntlig resumé av vad LHR arbetat
med under 2003 fram till dagens möte. På grund av tidsnöd fick genomgången bli lite summarisk.
Totalt sett framgår att det är många bollar i luften vad gäller handikappfrågorna och framförallt är
det många idealister engagerade inom handikapprörelsen via de olika brukarråden.
När nu brukarråden kopplas loss från LHR får vi önska dessa lycka till framöver. Naturligtvis
kommer handläggare och handikappsamordnaren fortsätta att ha nära kontakt med råden.
Brukarråden ska, när det finns behov, lyfta sina frågor vidare till LHR eller till
handikappsamordnaren för kontakt med landtingets förtroendevalda eller inför beslut i
landstingsstyrelse/-fullmäktige.
§ 23. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
§ 24. Mötets avslutande
Ordförande tackade för de år som varit, önskade God jul och Gott Nytt År och förklarade mötet
avslutat.

Ewa Lundberg
sekreterare

Karin Paulsson
ordförande

Britt-Marie Frank
justerare
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