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Inledning.
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Kort presentation runt bordet
genomfördes.
§ 19

Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Leif Johansson, HSV-Z
§ 20

Godkännande av dagordning

Dagordning som skickats med kallelsen föredrogs och mötet beslöt arbeta efter densamma.
§ 21

Föregående protokoll samt anteckningar från arbetsutskottet

Föregående protokoll (30 maj) och minnesanteckningar från arbetsutskottet (22 augusti) föredrogs.
Mötet beslöt lägga protokoll och minnesanteckningar till handlingarna.
§ 22

Vården på Webben

Arne Wiktorsson projektansvarig för införande av Vården på Webben i Jämtlands län, informerade
om det nationella projektet som pågår och som beräknas vara helt genomfört i Sverige till 2012.
Start beräknas om 1,5 år. Syftet är att så småningom tillförsäkra hela Sveriges befolkning en trygg
och säker vårdinformation via nätet. En ny logga finns framtagen som visar både webbadress och
det telefonnummer man kan ringa www.1177.se (i dagsläget kommer man till sjukvårdsrådgivningen). För att sedan komma vidare behöver man en personlig kod. Systemet ska var
säkerhetsanpassat till 110% för att inte sekretessuppgifter ska kunna missbrukas.
Användningsområden är bl a att man ska kunna läsa sin egen journal hemifrån, journaler ska kunna
läsas mellan sjukhus, man ska själv kunna gå in och ändra besökstider om man får förhinder och det
stärker patientens ställning genom tillgång till mer kunskap.
Detta systemet kommer inte att ersätta det system vi har i dag utan kommer att finnas som ett
komplement.

§ 23

Turism 2020 - information om pågående projekt

Nästa gäst var Mats Forslund vd vid Jämtland/Härjedalens Turism (JHT). Efter en kort dragning
om hur JHT är organiserat; en ekonomisk förening där bl a landstinget, länets kommuner och
näringen ingår övergick Forslund till det projekt som pågår och som benämns Turism 2020.
Här är det den så kallade destinationsutvecklingen som pågår, till exempel vill man satsa på;
året runt utveckling på de orter som tidigare enbart inriktade sig mot vinteraktiviteter
tillgänglighet ur bland annat ett funktionshinderperspektiv
marknadsföring
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hållbarhet och värdskap
reseanledning
evenemangsstrategi
statistik och marknadsföring
forskning och utveckling tillsammans med ETOUR, forskningsenheten vid
Mittuniversitetet
En Hållbarhetspolicy har antagits av JHTs styrelse 2008-03-11. Denna finns med som en skannad
bilaga till dagens protokoll.
LHR diskuterade bl a följande idéer med Forslund;
behov av en tredimensionell modell av exempelvis området runt Tännforsen och/eller
paviljongen i Utanede som skulle underlätta orienteringen inte bara för synskadade
mer om tillgänglighetsfrågorna när man reviderar Hållbarhetspolicyn
att tydligt framhålla tillgänglighetsfrågor i olika informationsmaterial som produceras och
att destinationerna erhåller kunskap om goda exempel i landet vad gäller
tillgänglighetsfrågor och bemötande
Att dessa frågor äntligen uppmärksammas efter många års påtalande är mycket glädjande och kan,
rätt hanterade, bidra till ökad delaktighet, fler gästnätter och totalt sett flera möjligheter för
personer med funktionsnedsättning att turista i länet. Det är hög tid att länet kommer igång och
arbetar med tillgänglighetsfrågorna även inom turismnäringen.
§ 24

Ledamöterna rapporterar

HSV-Z;
Arbetet med tillgänglighetsförbättring pågår men mer pengar behövs för att
tillgänglighetsombuden ska kunna specialisera sig på olika områden, typ park, hus eller
trafik. Den som beställer tjänst från ombuden får också betala.
Hjärt- och lungföreningen genomför temadag den 10/11 på Folkets Hus, Östersund
Planering pågår i samverkan med ABF inför den Internationella Handikappdagen den 3/12
DHR;
förslag om tillgänglighetspris har fått god respons från alla tillskrivna utom Ragunda och
Bergs kommuner som inte svarat på brevet.
MICA har fått projektmedel till ett förprojekt angående möjligheter för personer med
funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden
SRF;
under sommaren har lägerverksamhet för familjer genomförts på Birka folkhögskola.
För övrigt arbetar föreningen med frågorna om ledsagare och extra bidrag till kanslisttjänst.
Försäkringskassan;
kundkontoret på Prästgatan stängs, flyttar ihop med arbetsförmedlingens lokal där man kan
träffa kassans personal tisdagar och torsdagar.
Östersunds kommun;
upprörda känslor vad gäller ombyggnationen av badhuset i Östersund, man vill så väl och
ändå blir det så fel!
För övrigt har arbetet med tillgänglighetsfrågorna lagts ut på varje nämnd.
Landstinget;
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en extra resurs arbetar under ett par månader med att sammanställa statistik från den
genomförda medborgarenkäten. Resultatet kommer att ge en bild över hälsoläget för de
med funktionsnedsättning i länet.
HRF riks kommer på besök och ska diskutera sin senaste rapport med bl a MonaLisa
Norrman
§ 24

LHRs reglemente

Sedan förra mötet har diskussioner förts om utvecklingen av frågorna som rör funktionshinder och
personer med funktionsnedsättning. FNs deklarationer om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har också bidragit till att det nu finns ett skrivet direktiv för att ta fram en
policy för delaktighet och jämlikhet, det vill säga Alla på lika villkor . Inom detta arbete är det
tänkt att LHRs reglemente ska rymmas som en del. Direktivet diskuteras för tillfället inom
politikerkåren vid landstinget. Till dess arbetet är färdigt gäller fortsatt nuvarande reglemente.
§ 25

Övriga frågor, nästa möte

Inga övriga frågor hade anmälts.
Nästa möte blir den 5 december på Hjälpmedelscentralen, Göviken mellan 09.00-12.00

2009 års möten
LHRs tider är; 20 februari, 15 maj, 4 september och 27 november mellan 09.00-12.00
sammanträdesrum Dr Prag, Landstingshuset, om inget annat anges i kallelsen.
LHRs arbetsutskott är; 10 februari, 30 april, 26 augusti samt den 13 november
mellan 09.00-12.00 sammanträdesrum Syster Agnes, Landstingshuset

Ewa Lundberg
sekreterare

MonaLisa Norrman
ordförande

Leif Johansson
justerare
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