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Jimmy Henriksson, L ordförande 

Solveig Löfdahl, PRO vice ordf 

Mari Lindahl, L (ers Britt Johansson, M)  

Kjell Lindström, SPF 

Birgitta Sigfridsson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Brendan Holden, PRO 

 

Ersättare: 

Elisabeth Lindberg, SPF (1:e ers) 

Anna Lilja, PRO (1:e ers) 

Gun Andersson, PRO (1:e ers) 

 

Ej närvarande: 

Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF 

Rolf Jonsson, SKPF 

Lena Persson, S 

 

Övriga närvarande 

Indira Liesto, verksamhetschef § 29 

Anna-Lena Jönsson, bitr verksamhetschef § 29 

Torbjörn Pettersson, budgetchef § 33 

Lena Lindgren, sekreterare  

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

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

ärenden: 

 Manifestation i Rådhusparken 

 Äldrevårdsmottagningar 

 Tre motioner från PRO´s årsmöte 

 Synpunkter på motion 

§ 29 Studiebesök på Geriatriska kliniken 
Indira Liesto och Anna-Lena Jönsson informerar om kliniken och 

svarar på ledamöternas frågor. 
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En bildpresentation (bilaga) med följande rubriker visas: 

- Framtidens geriatrik 

- Tillsammans för god och jämlik vård 

- 2015 

- Verksamheter inom Medicinsk vård 

- Målsättning med omorganisationen 

- Uppdrag till somatisk vård 

- Helt nya typer av samarbeten behövs för att vi ska uppnå målen 

- Exempel på nya samarbeten 

- Utöver uppdrag om kostnadseffektivisering 

- Förutsättningar för det uppdrag som rör geriatrik och medicin på 

Länssjukhuset Ryhov 

- forts. 

- Förslag från geriatriska kliniken Ryhov 

- forts. 

- Varför? 

- Nya arbetssätt i samband med förändringen 

- Idag 

- Mobilt geriatriskt team 

- Direktinläggning (ej via akuten) 

- Akut geriatrisk vårdavdelning/GAVA 

- New ways of thinking new possibilities 

 

Informationen avslutas med en rundvandring på kliniken. 

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

§ 31 Information av ordföranden 
Ordföranden lämnar information om:  

Sommarsituationen - bemanning, vårdplatser, utlokaliserade 

patienter. Vårdplatsstatistik visar på olika belastning inom länets 

sjukhus (bilaga). 

Det är en fortsatt ökning av hyrpersonal (”nyckelpersoner”) inom 

vissa områden. 

Konferensen Utvecklingskraft ägde rum den 5-7 september – en 

årlig konferens om kvalitet och verksamhetsutveckling, samt 

framtidens hälso- och sjukvård, som arrangeras av Qulturum. 



 

PROTOKOLL 3(6) 

      

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 27-38 

Tid: 2016-09-15, kl 13:00-16:15 

 

 

 Sign 

 

Några av konferensens seminarier handlade om: RAK- Rätt 

Använd Kompetens, Bättre hemsjukvård för barn, Utmaningen - 

att befolkningen blir allt äldre och behoven större. 

 

Länstrafiken tar bort de tryckta tidtabellerna – vår region är bland 

de sista i landet som haft sådana kvar. Det blir ett problem för 

dem som inte har tillgång till eller kan ta till sig informationen i 

digitalform. Bland andra har pensionärsorganisationerna lämnat 

synpunkter på detta.  

Ett förslag är inlämnat om att det alltid bör finnas skriftlig 

information vid stationer och vissa hållplatser. 

Taxor och avgiftshöjningar kommer att behandlas i 

regionfullmäktige i november. 

§ 32 Sammanträdesplanering 
Kommande sammanträden: 

14 november – Sammanträdesplan för 2017 års sammanträden, 

teman m.m. 

§ 33 Budget 2017  
Torbjörn Pettersson informerar om budget 2017 och besvarar 

ledamöternas frågor. 

En bildpresentation, (bilaga) med följande rubriker visas: 

- Vision och värderingar 

- Utgångspunkter 

- Balanced ScoreCard 

- Budget med verksamhetsplan 2017 

- Utgångspunkt finansiell ställning 

- Utveckling av antal månadsavlönade medarbetare per den sista 

december respektive år, uppdelat på personalgrupp 

- Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor 

§ 34 
 

Synpunkter på motioner: Sjukresesystem 
anpassat efter dagens behov (RJL2015/1824), 
Färdtjänst med rätt till bärhjälp (RJL2015/725), 
samt Hur fungerar egentligen våra sjukresor 
(RJL2016/966) 
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Beslut 

Länspensionärsrådet beslutar 

 Godkänna föreliggande svar till berörda nämnder. 

 

Sammanfattning 

Nämnderna för Folkhälsa och sjukvård (FS) och Trafik, 

infrastruktur och miljö (TIM) bereder motioner som berör 

sjukresor och färdtjänst. Motionerna har skickats till bl.a. 

länspensionärsrådet (LPR) för synpunkter. Samtliga 

pensionärsorganisationer har lämnat synpunkter som har 

sammanställts i ett gemensamt svar. 

 

Information i ärendet 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård bereder motion 

Sjukresesystem anpassat till dagens behov RJL2015/1824 och 

nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM) bereder 

motionerna; Hur fungerar egentligen våra sjukresor 

(RJL2016/966) och Färdtjänst med rätt till bärhjälp 

(RJL2015/725). Eftersom motionerna berör samma område ansåg 

presidiet för Folkhälsa och sjukvård att de eventuellt kunde 

samordnas.  

Motionerna skickades till Länsrådet för funktionsnedsättningar 

(LFF) och Länspensionärsrådet (LPR) för att få deras synpunkter 

som skulle lämnas senast den 30 augusti. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö  

 
 

Övriga ärenden 

§ 35 
 

Manifestation i Rådhusparken 
Solveig Löfdahl lyfter frågan om hur den politiska ledningen 

reagerat på den manifestation som hölls över hela landet, bland 

annat i Rådhusparken i Jönköping den 4 september. Då 

vårdpersonal och patienter höjde rösten för en bättre vård. 

Manifestationen var partipolitiskt obunden och vände sig till 

politiker och beslutsfattare med krav på en trygg och säker vård 

för alla och rimliga arbetsvillkor för personalen.  
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Ordföranden svarar att det inom Region Jönköpings län (RJL) 

finns ett strukturerat arbetssätt med till exempel 

samverkansgrupper på olika nivåer. Den politiska ledningen har 

också regelbundna träffar med de fackliga organisationerna.  

§ 36 
 

Äldremottagningar 
Kjell Lindström berättar att 25 personer från de olika 

pensionärsorganisationerna håller på att kartlägga och granska hur 

vårdcentralerna arbetar med äldrefrågor. Han säger vidare att de i 

pensionärsorganisationerna saknar en dialog med politikerna.  
 

Ordföranden ska ta kontakt med den politiska ledningen om ett 

möte för en diskussion kring äldremottagningar m.m. samt hur 

man kan arbeta vidare i äldrefrågorna.  

§ 37 
 

Motioner från PRO 
Brendan Holden berättar att vid PRO`s årsmöte framställdes tre 

motioner om ett utökat screeningprogram för: 

Screening av prostata – PSA-prov 

Screening av kroppspulsådern även för kvinnor  

Screening av gynekologisk cellprovtagning även för kvinnor över 

60 år. 

En fråga ställs om dessa har mottagits och blivit diarieförda. 

§ 38 
 
Synpunkter på motion 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård bereder motion 

RJL2016/190 Förebyggande insats för äldre – erbjud fria 

halkskydd. Motionen återremitterades för inhämtande av 

synpunkter från LPR och kommunera. 

 

Samtliga pensionärsorganisationer har lämnat synpunkter som 

överlämnats till Folkhälsa och sjukvård för vidare beredning.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 6(6) 

      

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 27-38 

Tid: 2016-09-15, kl 13:00-16:15 

 

 

 Sign 

 

Justeras 

 

Jimmy Henriksson Solveig Löfdahl  

 
 


