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Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om
förbättringar för funktionshindrade inom Stockholms läns
landsting
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Målet för landstingets insatser för funktionshindrade måste vara att bidra till
att skapa ett värdigt liv för personer med omfattande funktionshinder. Den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv ska ges
stöd. Målsättningen måste vara att den funktionshindrade ska kunna delta
aktivt i samhällslivet.
Inom sjukvården är det viktigt att kroniskt sjukas problem lyfts fram. De
behöver långvariga och återkommande insatser från sjukvården. Det är
viktigt att klart och tydligt definiera vilka rättigheter som den enskilde har
inom sjukvården. Det kan förtydligas genom en vårdgaranti. Den
funktionshindrade måste ha möjlighet att påverka sin egen behandling. En
god tillgänglighet till vården är också viktig. Det är också viktigt med
vårdkedjor och individuella vårdplaner särskilt för kroniskt sjuka.
För kroniskt sjuka är det särskilt viktigt att det framgår vilka rättigheter man
har när det gäller rehabilitering. Den kroniskt sjuke kan ha ett livslångt
behov av en välfungerande rehabilitering. Rehabilitering ska kunna ske i
hemmet, på sjukhus och utomlands för att uppnå bästa resultat.
För att förmedla kunskap är det viktigt med ett nära samarbete mellan
landstinget och patientföreningar. Det kan stärka den enskilde patienten.
Värdet av egenvård och egenmakt kan inte underskattas. I detta
sammanhang är det angeläget att utveckla formerna för att kommunicera
med funktionshindrade i vid mening. Patientföreningarna är också en viktig
källa för kunskapsförmedling.
Onödiga byråkratiska och administrativa hinder för funktionshindrade måste
tas bort. Det kan gälla regler för läkarintyg, bestämmelser om sjukresor
m m.
Lokaler för vårdändamål måste vara anpassade för funktionshindrade. En
fortlöpande uppföljning måste göras för att konstatera att så är fallet.
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Personal som är verksam inom landstingets serviceverksamheter måste ha
kunskaper och förmåga att sätta sig in i de funktionshindrades situation.
Därför behövs en fortlöpande utbildning i dessa frågor.
Personer måste i stor utsträckning kunna klara förflyttningar genom att
använda allmänna färdmedel. Kollektivtrafiken har här en viktig uppgift.
Därför måste en trafikvänlig miljö skapas i kollektivtrafiken för
funktionshindrade. Därför måste handikappanpassningen inom SL:s
trafiksystem påskyndas.
Uppsökande tandvård för funktionshindrade i särskilda boenden är en viktig
service. Ansökningsförfarandet för funktionshindrade för att få ersättning
för tandvå rdskostnader måste förenklas.
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