
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 36-47 

Tid: 2013-12-02, kl 09:00-12:00 

Plats: Landstingets kansli, sal B 

Närvarande: Lena Skaring Thorsén, FP, ordförande 

Reidar Wångehag, KD 

Carina Ödebrink, S 

Gunilla Björkman, SPF, vice ordförande 

Elisabeth Lindberg, SPF 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Gunilla Edvardsson, PRO 

Leif Pettersson, PRO  

Börje Skagerö, RPG 

Rolf Jonsson, SKPF (ers Anna-Stina Sjöholm 

Söder, SKPF) 

 

Övriga närvarande: 

Torbjörn Pettersson, budgetchef §  

Sven-Åke Svensson, sektionschef §  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 36 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

§ 37 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Sammanträdesplan 2014 

- Handledningsmaterial ”Råd för Råden” 

- Halkskydd 

- Ekonomi 

§ 38 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll som 

därefter läggs till handlingarna. 

§ 39 Sammanträdesplan 2014 

2014 sammanträder Länspensionärsrådet 19/3, 4/6, 8/10 och 

10/12, mellan kl 09:00-12:00. 

§ 40 Information om ersättningssystemet inom slutenvården 
Torbjörn Pettersson informerar med hjälp av en 

bildpresentation (bilaga 1) med följande rubriker: 

- I Gnosjöandans fotspår 
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- För ett bra liv i ett attraktivt län 

- Resursfördelning (1) 

- Resursfördelning (2) 

- Krav på ersättningsmodell 

- Grundprinciper 

- Nuläge 

- Önskat nuläge 

- Ersättningsmodell 

- Pengarna följer patienten 

- Löpande uppföljning 

- Ersättningsmodell för specialiserad sjukvård 

- Särskild lösning 

- Kunskapsstyrning – förbättringsarbete 

- Organisationsmodell över kirurgklinikerna i länet 

- Genom vårdepisodersättning omfördelas ersättningen så att 

all ersättning utgår vid första inläggning t.ex. hjärtsvikt 

- Genom vårdepisodersättning omfördelas ersättningen så att 

all ersättning utgår vid första inläggning t.ex. KOL 

- Successiv förbättring 

- Det finns samband mellan vårdcentralers andel återinlagda 

patienter och totalt antal vårdtillfällen 

- Volymtak 

- Principer för tak 

- Gnosjöandan 

- Samarbete 

 

Ekonomipersonal och sjukvårdsområdenas 

utvecklingschefer träffas regelbundet och följer 

utvecklingen, samt diskuterar utvecklingen av 

ersättningsmodellen. 

§ 41 
 

Sammanträdesplanering 

19 mars: Ev läkemedelskommittén (statistik över läkemedel 

och äldre, olämpliga läkemedel för 80+) alternativt 

studiebesök på SOS alarm (uppdrag, riktlinjer m.m.) 

4 juni:  

8 oktober: information om landstingets budget 

10 december:  

 

Förslag till programpunkter inför 2014, information om: 

länstrafiken (avgifter, tillgänglighet/turlistor, inköpsställen 

för biljetter), screeningprogram. 
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§ 42 
  

Information om E-hälsa 
Sven-Åke Svensson informerar med hjälp av en 

bildpresentation (bilaga 2) med följande rubriker: 

- Handlingsplan 2013-2018 

- Detta kommer jag att prata kring 

- Nationell e-hälsa 

- Varför gemensam nationell satsning? 

- Samverka inom fyra områden 

- Nationell e-hälsa 2013-2018 (1) 

- Nationell e-hälsa 2013-2018 (2) 

- Invånartjänster 

- 1177 sjukvårdsrådgivningen 

- Tre huvudingångar 

- 1177.se 

- 1177 vårdguiden 

- Exempel: kranskärlsröntgen, gynekologisk 

cellprovstagning 

- Kontaktkort t.ex. Röntgen Höglandssjukhuset Eksjö 

- Finns enheten? Namnstandard (HSA) Kontaktuppgifter 

(HSA) 

- UMO.se 

- Färdplan personliga tjänster i Jönköpings län  

2012          2013          2014 

- Mina vårdkontakter 

- Användning i oktober 2013 

- Webbtidbokning i Mina vårdkontakter 

- Bred satsning på webbtidbok 

- Värde för patient och invånare 

- Värde för verksamheten 

- Olika typer av tidbokning 

- Webbtidbokning – När på dygnet? 

- Journalen på nätet 

- Värde för patienten 

- Värde för vården 

- Vem har direktåtkomst? 

- Vem har inte direktåtkomst? 

- Vad visas? 

- Lärdomar från Uppsala 

 

Sven-Åke Svensson avslutar med att visa några exempel på 

besparingar som gjorts i bland annat Stockholms läns 

landsting och Östergötlands läns landsting. 
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§ 43 
 

Konferensrapport 
Gunilla Björkman, Elisabet Lindberg och Börje Skagerö har 

deltagit i konferensen Seniordialog för ”Ett Gott Liv Hela 

livet!”, i Huskvarna den 6 november. 

 

Rapport från konferensen lämnas. 

§ 44 
 

Handledningsmaterial ”Råd för råden” 
Leif Pettersson delar ut och informerar om att PRO har tagit 

fram ett handledningsmaterial ”Råd för råden: Handledning 

för pensionärsråd i kommuner och landsting”. 

§ 45 
 

Halkskydd 
Leif Pettersson berättar att alla som bor i Göteborg och fyller 

65 år får ett halkskydd till skorna, för att förebygga 

halkolyckor. Leif Pettersson efterlyser ett bättre samarbete 

mellan kommunerna och landstinget, samt föreslår att alla 

”65 åringar” i vårt landsting ska få halkskydd. 

§ 46 
 

Ekonomi 
Ekonomirapport för tiden 2013-01-01--2013-10-31 lämnas. 

§ 47 
 

Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 12:00.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Lena Skaring 

Thorsén 

  

 
 


