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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-12 

Tid: 2014-03-19, kl 09:00-11:30 

Plats: Sal B, Landstingets kansli, Jönköping 

Närvarande: Lena Skaring Thorsén, FP, ordförande 

Reidar Wångehag, KD 

Gunilla Björkman, SPF, vice ordförande 

Elisabeth Lindberg, SPF 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Gunilla Edvardsson, PRO 

Leif Pettersson, PRO  

Börje Skagerö, RPG 

Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF 

 

Övriga närvarande: 

Malin Holmqvist, klinisk apotekare/enhetschef § 6 

Mårten Lindström, överläkare/läkemedelsstrateg § 7  

Lena Lindgren, sekreterare  
  

Ej närvarande: Carina Ödebrink, S, ers Bo Kärreskog, S 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 

 

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

tillägg av ärenden: 

- Information från ordföranden 

- Ekonomi 

- Konferensrapport  

- Konferenser 

- Rapport från kommuner 

 

§ 3 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll som 

därefter läggs till handlingarna. 

 

§ 4 
 
Sammanträdesplanering 

4 juni: Eventuellt besök på 1177 i Nässjö 

8 oktober: Eventuellt information om landstingets budget  

10 december: Eventuellt information om Region Jönköpings 

län. 

 

§ 5 
 

Information från ordföranden 
Ordföranden informerar om sammanträdet med 

landstingsstyrelsen den 18 mars. 
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Landstingets budgetunderskott är 150 miljoner. Exempel på 

åtgärder som ska vidtas: reducering av 60 vårdplatser inom 

medicin-, kirurg- och geriatriska klinikerna, minska 

återinläggningarna genom fokusutskrivningar, samt fortsatt 

arbete med ”kraftsamling”. Ytterligare förslag till åtgärder 

finns i det föreslagna åtgärdsprogrammet. 

 § 6 
 

Information om organisationen med apotekare i vården 
Malin Holmqvist informerar om verksamhetens organisation 

med hjälp av en bildpresentation (bilaga 1) med följande 

rubriker: 

- Apotekare i vården 

- Bakgrundsfakta 

- Läkemedelskedjan 

- Säker vård - alla gånger 

- SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering 

- Läkemedelsrelaterade problem (LRP) 

- Läkemedelsgenomgång (LMG) 

- Blankett – Information om din vårdtid 

- Kliniskt farmaceutiskt arbete – sjukhus 

- Involvera patienten – självmedicinering 

- Kliniskt farmaceutiskt arbete – öppenvård  

 

§ 7 
 

Information om läkemedel och äldre 
Mårten Lindström informerar om läkemedel och äldre med 

hjälp av en bildpresentation (bilaga 2) med följande rubriker: 

- Äldre läkemedel. Bakgrund. 

- För att förbättra läkemedelsanvändningen 

- Olämpliga läkemedel 

- Adekvat användning av läkemedel mot psykos 

- NSAID 

- Analys 

- Åtgärder 

- Apodos/neuroleptika 

- Absoluta tal 

- Förskrivningsmål 

- Statistik över ett antal olämpliga läkemedel >65 och 75 år 

hela Sverige, samt jämfört med Jönköpings län för olika 

mätperioder 

- Sammanfattning 

 

§ 8 
 

Ekonomi 
Ekonomiskt resultat för 2013 redovisas. 

 



 

PROTOKOLL 3(3) 

      

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-12 

Tid: 2014-03-19, kl 09:00-11:30 
 

 

 Sign 

 

Länspensionärsrådets budget för 2014 är 60 000 kronor. 

§ 9 
 

Konferensrapport  
Några ledamöter har deltagit i konferensen Mässa och äldre 

konferens ”Se mig för den jag är” den 5-6 mars i Jönköping. 

 

Rapport från konferensen lämnas. 

 

§ 10 
 

Konferenser 
Reidar Wångehag efterlyser inbjudningar till konferenser. 

Bland annat frågar han varför inte rådet har fått inbjudan till 

Äldreriksdagen den 25-26 mars. Ordföranden svarar att vid 

planeringen av dagens sammanträde togs frågan upp, men 

att man då antog att respektive pensionärsorganisation fått 

inbjudan till konferensen. 

Efter en diskussion uppmanas ledamöterna att ta kontakt 

med sekreteraren om de får inbjudan till en konferens som 

kan vara aktuell för länspensionärsrådets ledamöter. 

 

§ 11 
 
Rapport från kommuner 
Anna-Stina Sjöholm Söder ger exempel där kommuner inte 

tagit sitt ansvar att ”ta hem” färdigbehandlade patienter från 

sjukhuset och en Lex Sara anmälning där kommunen har 

brustit i sitt ansvar.    

 

§ 12 
 

Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.11:30. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Lena Skaring 

Thorsén 

  

 
 


