
 

SKRIVELSE 

    Till  

    Landstingsstyrelsen i Kalmar län 

Angelägna frågor som FSO Kalmar län, Resurscenter vill lyfta 

Fso Kalmar län vill lyfta följande punkter som angelägna för landstinget i Kalmar län att realisera 

1. Begränsa hyrläkarsystemet, alternativt begränsa löneuttagen. Nuvarande system dränerar 

ekonomin och äventyrar dessutom såväl patientsäkerheten som personalsäkerheten. Istället 

bör man locka med högre lön inom bristområden såsom exv. inom psykiatri, reumatologi m fl 

samt inom svårrekryterade geografiska områden (hälsocentraler). 

2. Begränsa avgiftsuttagen. Idag har de allt högre avgifterna blivit ett hinder för många 

patienter att ha råd att söka vård, hämta ut sin medicin m m. vilket i förlängningen äventyrar 

deras hälsa. Begränsa även de geografiska skillnaderna i avgifter mellan länets kommuner. 

3. Inför en ”länsfärdstjänst”. Alla kan inte utnyttja en kollektivtrafik för alla. Det finns och 

kommer alltid att finnas en mindre grupp som måste åka färdtjänst och de kan inte med 

nuvarande regelverk åka på samma villkor som andra. Idag tillåts endast resa i fyra min med 

den vanliga färdtjänsten och över denna nivå krävs beställning av s k riksfärdtjänst. I ett 

första steg skulle man kunna utöka sträckan från nuvarande fyra mil till åtta mil. 

4. Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. De som behöver hjälpmedel behöver i regel flera 

olika vilket ger en orimligt hög kostnad, så hög att man inte har råd att hämta ut sitt 

förskrivna hjälpmedel. Uppvärdera därutöver hjälpmedlens funktionshöjande betydelse.  

5. Effektivisera patientövergången från sjukhus till hemkommunen för klinikfärdiga patienter 

via modellen ”trygg hemgång” en modell som prövats framgångsrikt i Hultsfreds kommun 

6. Effektivisera administrationen, vars huvudfunktion är att skapa förutsättningar för 

professionen att kunna bedriva en god vård på lika villkor för befolkningen, detta i linje med 

skrivningen i HSL av vilken framgår citat: där det bedrivs sjukvård skall det finnas de lokaler, 

den personal och den utrustning som behövs för att bedriva en god vård, rehabilitering m m. 

7. Uppvärdera funktionshinderrörelsens betydelse för den s k medborgardialogen genom att 

trygga dess ekonomiska existens med ökat anslag. Nuvarande anslag har legat still under 

flera år, vilket lett till att rörelsen sakta men säkert hålla på att kvävas.  

8. Uppvärdera habiliteringens och rehabiliteringens viktiga funktion för personer med olika 

funktionsnedsättningar, utveckla/förbättra hab/rehabkedjan mellan huvudmännen. 

9. Öka antalet personer med lönebidragsanställning, detta i enligt skrivningen i landstingets 

funktionshinderpolitiska program/plan. Ingen ökning har noterats sedan planen antogs. 

10. Det förutsätts/antas att landstinget vid bedömningar av funktionsförmågan hos personer 

med funktionsnedsättningar, tillämpar den av WHO framtagna och av Sverige antagna 

bedömningsmodellen ICF, den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa. 
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