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Inledning
I ordinarie ordförandes frånvaro hälsade vice ordförande samtliga välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 26

Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Lars Oskarsson HSV-Z.
§ 27

Godkännande av dagordning

Upprättad och med kallelsen utskickad dagordning godkändes. Mötet beslöt arbeta efter densamma
samt att ge utrymme för Anna Frisk att informera om arbetet vid Hjälpmedelscentralen.
§ 28

Föregående protokoll samt anteckningar från LHRs arbetsutskott

Sekreteraren gick igenom protokoll och minnesanteckningar. LHR beslöt lägga dessa till
handlingarna.
§ 29

Pågående arbete vid hjälpmedelscentralen HMC

Anna Frisk bitr. enhetschef vid hjälpmedelscentralen började med att hälsa LHR välkomna till
Göviken och lokalerna som numera har några år på nacken. Verksamheten har funnit sig väl
tillrätta i lokalerna. Anna delar ledarskapet med Annika Derås .
Följande områden belystes;
att göra verksamheten mer genomskinlig - möjligt för utomstående att få svar på frågor
och funderingar.
uppbyggnaden av det så kallade kommunikationsteamet pågår; start våren 2009
ständigt pågående upphandlingsarbetet tillsammans med de övriga norrlandstingen
aktuell diskussion om vilka hjälpmedel som landstinget tillhandahåller och vilka som kan
finnas tillgängliga för försäljning
vad kommer det Fria Vårdvalet att föra med sig?
säkerhetsaspekter vad gäller hanteringen av hjälpmedel såsom uppföljning och överföring
mellan huvudmännen
pågående arbetet med Ädelavtalet som reglerar ansvarsgränser mellan kommunerna, mellan
kommunerna och landstinget samt inom landstinget.
projektet Fritt valt hjälpmedel som bedrivs av Hjälpmedelsinstitutet.
§ 30

Rapport från ledamöterna

SRF; en föräldragrupp har bildats som kommer att arbeta med olika aktiviteter för barn och
ungdomar upp till 17 år.
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Jämtland/Härjedalens Handikappidrott anordnar skidläger före jul för ungdomar med olika
funktionsnedsättningar inklusive synskadade.
DHR; Jan Stridh Jämtlandsdistriktet har blivit invald i DHRs förbundsstyrelse. Den 3 december
deltog Jämtlandsdistriktet i kampanjen Öppna Sverige - för ökad tillgänglighet som DHR och
Förbundet Unga Rörelsehindrade stod bakom; flygblad delades ut på järnvägsstationen som hade
rubriken Trött på förseningar? - det är vi också!
HSV-Z; (HRF) här lyftes synpunkten att många misstolkat målet för handikappolitiken som en
lagstadgad skyldighet att vara tillgänglig från och med 2010-12-31.
(sekreteraren tar sig friheten att göra en sammanställning av efterföljande diskussion och det som
även togs upp som en punkt under övriga frågor.)
I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken - Från patient till medborgare - som kom år
2000 nämns på många ställen året 2010 som ett mål eller etappmål. Vad gäller enkelt åtgärdade
hinder står det att dessa ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit
allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Boverket ges i uppdrag att förtydliga de
krav som finns i Plan - och Bygglagen PBL på tillgänglighet i samband med nybyggnad och ändring av
allmänna platser. Detta är den enda lag som förekommer i handlingsplanen, inga årtal nämns i
denna lag!
2006 konstaterade nya regeringen att arbetet gick för långsamt och i oktober 2007 tillsattes en
statssekreterargrupp med uppdrag att påskynda arbetet och ta fram en strategi för hur målen i
handlingsplanen ska nås fram till 2010 vad gäller enkelt avhjälpta hinder, tillgänglig kollektivtrafik
och tillgänglig statsförvaltning. Strategin ligger nu färdig (2008-09-25) och går att läsa på
Socialdepartementets hemsida. Dokumentet heter Enkelt avhjälpt - Strategi för genomförandet av
tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen för handikappolitiken.
(RBU) här planeras för en föreläsning riktad till nyblivna föräldrar med barn som fötts med
funktionsnedsättning samt att RBU, FA och FUB tillsammans med BUH återigen genomför en så
kallad Årehelg för hela familjen i maj 2009.
Tyvärr blev engagemang för lågt för att kunna genomföra någon aktivitet den 3 december
Internationella Handikappdagen, därför ställdes det in.
Arbetsförmedlingen Rehabilitering; en länsresurs inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Enheten som arbetar med frågor som rör personer med funktionsnedsättning är tämligen intakt
sedan tidigare, både lokalt och på riksplanet.
Det geografiska området utgörs av Marknadsområde nord för Arbetsförmedling Kundtjänst.
Arbetsförmedling Rehabiliterings område har utökats och omfattar numera även Ånge kommun
och delar av Västerbottens inland.
Angående delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering DAR fortsätter detta arbete på riksnivå
medan det lokalt kan komma att byggas nätverk tillsammans med berörda. Christina Storm
Wiklander tillträder som ny chef för Arbetsförmedlingen 2009-01-02.
Försäkringskassan; fortfarande är det något oklart angående nya regler som kommer under 2009
Kommunförbundet; det så kallade Ädelavtalet beräknas vara klart under första halvåret 2009.
En första diskussion har förts med FoU-Jämt angående ett eventuellt projekt kring uppsökande
verksamhet hos äldre teckenspråkiga döva i länet.
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Nulägesrapport från hjälpmedelsprojektet

Maritha Månsson informerade arbetet som pågår inom projektet. Projekttiden är förlängd med ett
år och ska vara klart vid utgången av 2009.
Många delar är genomförda och allteftersom delarna är färdiga läggs de ut på Hjälpmedelscentralens
hemsida.
En diskussion förs nu kring hur man kan få till en tydlig organisation gemensam för länet när det
gäller att fatta beslut i viktiga frågor som ekonomi, säkerhet, prioritering, arbetsmetoder mm.
Ny avrapportering till LHR sker före sommaren 2009.
§ 32

Övriga frågor

Anita Lindqvist tog upp frågan om svårigheterna att nå fram på telefon till bl a Frösö Hälsocentral
och att väntan på att få ett recept förnyat ska ta så lång tid.
Vidare hade Anita en fråga om landstinget skickar patienter till Orupsjukhuset i Skåne på speciell
behandling av postpoliosyndrom?
Sekreteraren informerade om följande seminarier;
Seminarium om KOL i Jämtland - 13 januari -09 10.00-12.00 Lignellsalen Jamtli, ansvariga
Hjärt- och lungsjukas länsförening i Jämtlands län. Anmälan till info@jamtlandslan.hjart-lung.se
Hur lyckas vi med gränsöverskridande samarbete? 6 februari -09 kl 09.00-15.00 Clarion Hotel
Grand, Östersund. ansvarig J-sam. Under dagen diskuteras varför gränsöverskridande arbete mellan
försäkringskassan, länsarbetsnämnden, landsting och kommuner är nödvändigt för att kunna använda
våra resurser så effektivt som möjligt för människor med psykiska och neuropsykiska funktionshinder.
Anmälan till j-sam@kfz.se Målgrupp; de som arbetar med samverkansprojekt på olika sätt
Så behandlar vi smärta i vården - 12 mars -09 i Östersund. Seminariet är en del av RTPs
smärtprojekt och drivs med stöd från allmänna arvsfonden. Målgrupp; företrädesvis personal i
vården.
Trafikmedicin för socialtjänsten en bok av Jörgen Lundälv. Boken tar bl a upp svårigheter och
dilemman som LSS-bedömare ställs inför samt åtgärder och förbättringar som kan vidtas.

Datum för LHRs möten under 2009 ses över då vissa kollisioner uppstått. Sekreteraren lovade att
komma med nya tider i protokollet.
LHR 2009;
20 /2 flyttas till 27/2
15/5 flyttas till den 19/5 4/9 flyttas till den 11/9
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27/11 blir kvar som tidigare. Samtliga gånger mellan 09.00-12.00, i sammanträdesrum Dr Prag
LHR au; 10/2 flyttas till 9/2 13.30 - ca 16, (övriga kvar som tidigare 30/4, 26/8 samt den 13/11
mellan 09.00-12.00)
Mötet avslutades med att alla önskade varandra en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ewa Lundberg
sekreterare

Leif Johansson
ordförande

Lars Oskarsson
justerare

Länkar som refererats till under mötet:
www.jll.se/halsoochsjukvard/handikappservice/hjalpmedelscentralen.4.7a23db8111224a7d498000
16403.html (Landstingets Hjälpmedelscentral)
www.hi.se (Hjälpmedelsinstitutet; Fritt valt hjälpmedel)
www.arbetsförmedlingen.se (rapport från arbetsförmedlingen)
www.regeringen.se/sb/d/1928 (rapport kring utvecklingen av det handikappolitiska programmet
bland annat)
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