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Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-9 

Tid: 2017-03-06, kl 13:00-16:20 

Plats: Ulfsparresalen, Höglandssjukhuset i Eksjö 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande: 

 

 

Jimmy Henriksson, L ordförande 

Solveig Löfdahl, PRO vice ordf 

Britt Johansson, M 

Kjell Lindström, SPF 

Birgitta Sigfridsson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF  

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Brendan Holden, PRO 
 

Lena Persson, S 

 

Ersättare: 

Anna Lilja, PRO 

 

Övriga närvarande 

Marita Sandqvist, utredare § 4 

Ulrika Stefansson, utredare § 4 

Catarina Svärd, sjukgymnast, hemsjukvården § 4 

Jan Sverker, vårdutvecklare, medicinkliniken § 4 

Lena Lindgren, sekreterare  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med följande tillägg av 

ärenden: 

 Ny ersättare  

 Seniorbusskort 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Information med inriktning - äldres hälso- och 
sjukvård och omsorg: 
Marita Sandqvist och Ulrika Stefansson redovisar en uppföljning 

av kommunernas övertagande av hemsjukvården genom en 

volym- och kostnadsutveckling 2011-2015. De informerar också 

om vårdsamordning, vårdplanering/samverkan mellan regionen 
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och kommunerna. 

 

Ett bildspel visas med följande rubriker: 

- Vårdsamordning 

- Vårdsamordnare på vårdcentral 

- 7.7 Vården av de mest sjuka 

- Forts. Uppdragsbeskrivning för vårdsamordnare 

- Projekt vårdsamordning 

- Kraftsamling – Tillsammans för bästa möjliga hälso- och jämlik 

vård 

- Projektsammanställning 

- Projekt vårdsamordning i samverkan 

- Projektet ska genomsyras av vad som är bäst för invånaren 

- Fokusområden 

- Ny lag 2018 – stora drag 

- Samordnad individuell plan (SIP) 

- Breddinförande i 2 steg 

- Pilot-test 

- Trygg och säker vård och omsorg 

- Effektmål trygg och säker 

- Projektorganisationen 

- Mobila team/lösningar 

- Vårdsituationer 

- För Esther med omfattande o/e komplexa behov …. 

- Identifiera behov 

- Nuläge  

 

Catarina Svärd och Jan Sverker rapporterat från det pilotprojekt 

som pågår på Höglandet.  

§ 5 Information av ordföranden 

Ordföranden lämnar information om: 

Ekonomi – årsbokslutet för 2016 är snart klart. Det kommer att 

visa ett bättre resultat ca + 300 miljoner kronor, vilket är mer än 

vad som var budgeterat. 

Budgetarbetet för 2018 har startat. 

För att pengarna ska räcka i framtiden krävs att arbetet med 

förebyggande hälsovård prioriteras. 

  

Arbetet med planering inför sommaren påbörjades redan 

i september 2016. Det kommer sannolikt bli nödvändigt med 
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neddragningar utöver ordinarie sommarorganisation för att lösa 

semesterbemanning av verksamheten. 

Regionen planerar för två sammanhållna semesterperioder och 

ännu har inga beslut tagits om extra lönepåslag under semestern 

som stimulans för att klara bemanningen.  

 

En nationell strategi för att på sikt bli oberoende av 

hyrbemanningen har tagits fram av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL). Region Jönköpings län har redan tidigare tagit 

fram en handlingsplan för arbetet som nu länkas i det nationella 

arbetet. 

Det är inhyrning av läkare som står för den största kostnaden, 

ändå ligger Region Jönköpings län under riksgenomsnittet. Vår 

region har ett minimalt behov av inhyrning av sjuksköterskor.  

 

Region Jönköpings län har Flera år satsat stort på 

utbildningsplatser för läkare och därtill skapat utbildningstjänster 

för att stimulera sjuksköterskor till specialisering.  

§ 6 Rapport om pensionärsorganisationernas 
granskning av vårdcentralerna 
Solveig Löfdahl och Kjell Lindström inleder med att kort berätta 

om den metod som tagits fram för kartläggning och granskning av 

hur vårdcentralerna arbetar med äldrefrågor.  

Sju team med tre-fyra personer/team från de olika 

pensionärsorganisationerna är utsedda och har fått utbildning. De 

46 vårdcentralerna har delats upp mellan teamen, vilket innebär 

att varje team besöker sex vårdcentraler, under våren 2017. De 

bokar ett möte med vårdcentralens ledning och ett besök tar 

ungefär 1-1,5 timma. Det är två vårdcentraler som tackat nej till 

besöket. 

Teamen använder sig av ett värderingssystem som kan ge 

maximalt 100 poäng. Följande kriterier bedöms: Kontinuitet 

(35p), enkel tillgänglighet (25p), samverkan (15p), ledningens 

inställning till äldremottagning (15p) och fysisk miljö (10p). 
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En rapport kommer att sammanställas och presenteras den 18 maj 

i Rosensalen.  

§ 7 Sammanträdesplanering 
Vid nästa sammanträde den 29 maj önskar rådet information om: 

- Budgetarbetet som pågår i nämnderna 

- Nybyggnationen på länssjukhuset Ryhov 

- Framtidens läkarmedverkan på äldrebenden 

Tidigare framförda önskemål: 

Att ytterligare ett sammanträde under 2017 förläggs utanför 

Jönköping. 

Säkerheten på sjukhusen, skalskydd. 

 
 

Övriga ärenden 

 § 8 
 

Ny ersättare 
Vid Regionfullmäktiges sammanträde 2017-02-07 valdes Ann-

Kristin Göransson, S till ersättare i LPR efter Bo Kärreskog som 

begärt entledigande från sina uppdrag i regionen. 

§ 9 
 

Seniorbusskort 
En skriftlig framställan har lämnats till regionsstyrelsen 

”Framställan om speciellt senior busskort”. Skrivelsen är 

diarieförd i samma ärende som tidigare skrivelser (RJL2016/707).   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Henriksson Solveig Löfdahl  

 
 


