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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 21-29 

Tid: 2018-09-20, kl 13:00-16:00 

Plats: Konferensrum C, Regionens hus  

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy Ekström, L ordförande 

Britt Johansson, M 

Solveig Löfdahl, PRO  

Anna Lilja, PRO (ers Jan-Erik Gustavsson, PRO) 

Brendan Holden, PRO  

Kjell Lindström, SPF 
Birgitta Sigfridsson, SPF  

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Rolf Jonsson, SKPF (ers Conny Rapp, SKPF) 

 

Ersättare 

Ragnhild Lorefors, SPF 

Ninette Jönsson, SPF 

Gunnel Tovhult, RPG 

 

Ej närvarande 

Lena Persson, S 

 

Övriga närvarande 

Kajsa Wendelström, klinikchef § 24 

Camilla Holm, budgetchef § 25 

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör § 26 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

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

 

§ 22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 
- Arbetsordning/Reglemente för Länspensionärsrådet i 

Jönköpings län 

- Arbetssätt  

- Planering av kommande sammanträden 

 

§ 23 Föregående protokoll 
Kjell Lindström ifrågasätter formuleringen i § 19 att svar lämnas . 

på hans frågor.  

I protokollet står det bilaga. Denna saknas.  
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Sekreteraren skickar protokollet inklusive bilaga till ledamöterna. 

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 24 Information om tandvården 
Kajsa Wendelström informerar och svarar på ledamöternas frågor. 

En bildpresentation med bland annat följande rubriker visas: 

- Tandhälsa i vårt län jämfört med övriga Sverige 

- En ”Riddare av tandborstorden” (1976) 

- R2 Munhälsoprofil 

- Folktandvården 26 folktandvårdskliniker  

- Samarbetar folktandvården med privattandvården? 

- Odontologiska institutionen 

-      ”           -              ”           utbildning-forskning-patientbehandling 

- Specialiteter inom tandvården 

- Personasituationen i Jönköpings län 

- Flyktingströmmen 2015 

- Tandvårdskris (1974) 

- Det normala åldrandet i munnen  

- Munntorrhet - vad gör saliven 

-   ”    -    ”       - vanliga orsaker 

-   ”    -    ”       - subjektiva symtom 

-   ”    -    ”       - vad kan underlätta 

-   ”    -    ”       - en av de vanligaste orsakerna till karies och ofta 

ett stort problem 

- Karies – vanligaste sjukdomen i munhålan hos äldre 

- Varför får man lättare karies som äldre 

- Enligt nationella riktlinjer är ….. 

- WHO:s definition av Hälsa 

 

§ 25 Information om budget 2019 
Camilla Holm informerar och svarar på ledamöternas frågor.  

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Välfärdutmaningen 

- Diagram Befolkningsökning i alla åldrar jämfört med 2017 

- Långtidsprognos Region Jönköpings län 

- Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

- Tidplan – Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 höstens arbete 
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- FS nämnden (Nämnd för folkhälsa och sjukvård) 

- ANA nämnden (Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet) 

- TIM nämnden (Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö) 

- Frågor inför budgetberedningen 

- Sammanställa ökat budgetutrymme 2019 

- Resultaträkning miljoner kronor 

 

§ 26 Sjukhusens olika verksamheter, 
uppdelning/fördelning sedan 2014/2015 
Kjell Ivarsson informerar och svarar på ledamöternas frågor.  

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Kirurgisk vård i ständig rörelse 

- Presentation  

- Varför är vi här? 

- Utmaningar 

- Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

- Samarbete och sammanhang 

- Viktiga områden 

- Effektiva processer, samlad kompetens och ständig utveckling 

- Exempel på arbetsfördelning inom Region Jönköpings län 

- Fördelning av bröstcanceringrepp 

-    ”     -     ”     kärlkirurgi 

-    ”     -     ”     elektiva galloperationer 

-    ”     -     ”     bråck 

- Knäproteser 

- Transuretralresektion av prostata 

- Exempel på förändring slutenvård till öppenvård 

- Medelvårdtid primära knäingrepp 

- Ingrepp vid bröstcancer 

- Tillgänglighet 

- Tillgänglighet inom 60 dagar helår 

- Ögon 

- Kirurgi 

- Öron, näsa och hals 

- Att arbeta med ….. 

- Få ihop helheten ….. 

- Förflyttning till en harmoni 

- Processförädling 

- Alla sanningar …….  
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§ 27 Information av ordföranden 
En skriftlig rapport över sommarsituationen kommer i slutet av 

september. 

Rapport från samtal med verksamhetsansvariga för medicinsk 

vård. 

Vid budgetberedningen inför Budget 2019 framfördes 

länspensionärsrådets intressen muntligt av ordföranden. 

 

 
 

Övriga ärenden 

§ 28 
 

Arbetsordning/Reglemente för 
Länspensionärsrådet i Jönköpings län 
Vid sammanträdet i mars framfördes önskemål om att kallelsen 

till Länspensionärsrådets sammanträden ska ändras så att 

kolumnen med För kännedom tas bort så att alla ledamöter kallas 

på lika villkor. 

Utformningen av kallelser till sammanträden inom regionen följer 

fastställda rutiner. I arbetsordning/reglemente finns angivet de 

regler som gäller i övrigt för Länspensionärsrådet.  

 

Arbetsordning/Reglemente för länspensionärsrådet delas ut och 

skickas även ut digitalt till rådets ledamöter. 

 

Arbetssätt – Hur ska LPR arbeta? 
Kjell Lindström framför rådets önskemål om samverkan - att 

rådet ska få vara delaktiga i samband med förändringar inom 

hälso- och sjukvården som berör äldre t.ex. införande av 

äldremottagningar, seniorkort o.s.v. Rådet kan också vara 

remissinstans vid förändringar och utveckling av verksamheten.  

 

Rådet efterlyser också att kunna ha en regelbunden kontakt med 

samtliga partier i regionen. 

 

§ 29 
 

Planering av kommande sammanträden 
Information om geriatriken i länet. 
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Vad finns det för beslut om geriatriken i regionen? 

Läkarbemanningen. 

Tid för diskussion om arbetssätt.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Ekström Solveig Löfdahl  

 
 


