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Finns det några områden som ni anser speciellt viktiga för huvudmännen att
samarbeta inom?
• Högspecialiserad självskadeenhet.
• Habilitering och hjälpmedel (förvaltningen) saknas.
• Habiliteringsläkare (helhetssyn på individens hälsotillstånd).
• Regionalt kompetenscentrum implementering på området psykisk hälsa.
• Hjälpmedel. Samarbeta mellan regionerna om att förbättra hjälpmedel och
eventuellt låna av varandra. Samarbeta med Västra samverkansnämnden.
Prestigen mellan sjukhusen försvinna.
• Högspecialiserad självskadeenhet.
• Habilitering och hjälpmedel, Skåne.
• Sällsynta och komplexa diagnoser.
• Regionalt kompetenscentrum implementering på området psykisk hälsa.
• Gemensamma gränser/riktlinjer ex hjälpmedelsutbud.
• Psykosocialt stöd till patienter som kommer långt ifrån.
• Köer.
• Långa väntetider till läkare.
• Ont om tolkar, tror att det kostar pengar.
• Rehabilitering
• Habilitering
• Tillgänglighetsperspektivet
• Samverkan med kommunerna.
• Handikappolitiskt perspektiv på alla beslut.
• Specialiserad vård med kapacitet & tillgänglighet.
• Samarbete kommun/landsting.
• Visuellt stöd – kommunikation – få hem material/info inför besök.
• Behov av stöd vid besök på annat sjukhus.
• Specialistvården
• Kompetensförsörjning
• Nära och likvärdig vård + rehabilitering.
• Bättre utbildning i primärvården.
• Tillgänglighet (i vid bemärkelse).
Om ni skulle ge oss 2 tips – Vad skulle det vara?
• Utveckla samverkan/kompetensöverföring till kommunerna.
• Utveckla kommunikationsstöd till kommunerna.
• Funktionsrättspolitik istället.
• Fortlöpande under projektet ställa checkfrågor, genusperspektiv,
funktionshinderperspektiv, olikheter.
• Vid ovanliga diagnoser att man centrerar vården till ett ställe i Sverige.
• Ställ frågor.
• Stjäl idéer – som brukarrevisioner.
• Lyssna på brukarorganisationerna mera.
• Samverkan med kommuner och brukare innan beslut fattas.
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Låt funktionshinderråden involveras i framtagande av funktionshinderpolitiskt
program.
Förankra besluten till verkligheten (=medborgarna).
Individen i centrum.
Kommunikation och stöd.
Jag tycker att det skall finnas någon representant med ifrån personer som har
intellektuella funktionsnedsättningar med i era råd som ni har. Ser inte att vi är
representerade. Vi är en stor grupp.
Kommunerna och behandling på annat sjukhus (bor i Lund behandlas i
Karlskrona). Hur säkerställa snabb och effektivt stöd när man kommer hem
(huvudmän).
Anpassa tid, lokaler och hjälpmedel under hela vårdförloppet. Personal måste
ha kompetens. Ingen patient ska behöva flytta runt, men särskilt viktigt vid
utvecklingsstörning.
Se funktionshinderrörelsen som en tillgång och resurs. På lika villkor som
politiker.
Remissinstans i funktionshinderfrågor.

