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Länspensionärsrådet (LPR) §§ 36-49 

Tid: 2017-11-23, kl 13:00-15:45 

Plats: Konferensrum B, Regionens hus 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy Ekström, L ordförande 

Helena Stålhammar, C (ers Britt Johansson, M)  

Lena Persson, S 

Solveig Löfdahl, PRO vice ordf  
Kjell Lindström, SPF 
Birgitta Sigfridsson, SPF  

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Brendan Holden, PRO 

 

Ersättare: 

Ninette Jönsson, SPF  

Gunnel Tovhult, RPG 

Rolf Jonsson, SKPF 

Anna Lilja, PRO 

 

Övriga närvarande 

Ulrika Stefansson, utredare §§ 40 och 41 

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör § 41 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

 

  

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

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

ärenden: 
- Portabel hörslinga 

- Bästa platsen att åldras på 

- Vaccination mot bältros 

- Reseersättning  

§ 38 Föregående protokoll 
Birgitta Sigfridsson och Jan-Erik Gustafsson frågar när deras 

frågor kommer att besvaras; kring digitalisering och regler kring 

när patienter kan skrivas ut från sjukhus. 

Ordföranden svarar att de finns med i beredningen till kommande 

sammanträden.  
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Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 39 Sammanträdestider 2018 

Beslut 

Länspensionärsrådet  

1. Sammanträder 8 mars, 24 maj, 20 september och 29 

november, kl 13:00-16:00. 

2. Rådets ledamöter träffas kl 10:00-12:00 inför varje 

sammanträde. 

Information i ärendet 

Ordföranden och vice ordföranden föreslår att länspensionärsrådet 

sammanträder följande datum 8 mars, 24 maj, 20 september och 

29 november, kl 13:00-16:00. 

Rådets ledamöter träffas kl 10:00-12:00 inför varje sammanträde. 

§ 40 Information om arbetet inom Strategigrupp 
äldre och Projekt angående Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 
Ulrika Stefansson informerar och svarar på ledamöternas frågor. 

En bildpresentation visas med följande rubriker: 

- Trygg och säker vård och omsorg 

- Projekt i samverkan 

- Gemensamt komma överens utifrån lagstiftningens intentioner 

- Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (2017:612) 

- Trygg och säker vård och omsorg – organisering 

- Trygg och säker vård och omsorg – Projekt vårdsamordning och 

Mobila team – så hänger de ihop 

- Pågår i hela Sverige 

- Varför ny lagstiftning? 

- Betalningsansvarslagen – Lag om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård 

- Dags att lämna Betalningsansvarslagen 

- Tester 

- Av 100 platser på sjukhusen går: …… 

- Samverkan vid utskrivning från sjukhus 

- Överenskommelse som ska genomsyras av vad som är bäst för 
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länsinvånaren Esther 

- Målbild 

- Syfte – skapa förutsättningar för samverkan med Esthers bästa i 

fokus 

- Ansvarsfördelning 

- Jämförelse mellan länen  

- Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017 

- Gemensam värdegrund 

- Ny plan – ”Det ska vara gott att leva – hela livet” 

§ 41 Uppföljning av geriatriken i länet  
Agneta Ståhl informerar om geriatriken i länet och svarar på 

ledamöternas frågor; om bland annat personalsituationen inom 

geriatriken på länssjukhuset Ryhov. 

En bildpresentation visas med följande rubriker: 

- Tillsammans skapar vi hälsa 

- Region Jönköpings län ska vara den bästa platsen att åldras på 

- Befolkningsförändringar i Jönköpings län 2015 samt prognos 

2016-20125 

- Folkmängd i Jönköpings län fördelat på åldersgrupper 2015 

samt prognos 2016-2025 

- Antal invånare 65 år och äldre i Jönköpings län samt prognos 

2016-2025 

- Förändring av antal 65-79 åringar i länets kommuner 2015-2025 

- Förändring av antal 80+ åringar i länets kommuner 2015-2025 

- Folkmängd i äldre årsklasser 1968-2016 samt prognos 2016-

2025 

- Tillsammans gör vi varandra framgångsrika 

- Aktiviteter som stödjer tillsammansarbetet  

- Nationella programgrupper 

- Geriatrik 

- Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte arbetskraften 

- Procentuell ökning av antalet invånare och de demografiska 

kraven/behoven 

- Summa av kostnad - kostnadsslag x 2 

- Digitalisering av samhället och vården 

- År 2025 Regeringens eHälso-vision: 

- 225 000 nya medarbetare behövs ……. 

- Vårdmöten på nätet 

- Digitala lösningar för äldre 

- Geriatrisk riskprofil (GRP) 
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- Aktuellt – Medicinsk vård 

- Kompetenscentrum geriatrik 

§ 42 Information om budget 2018 
Ordföranden informerar kort om regionfullmäktiges budgetbeslut 

vid sammanträdet den 8 november. 

En sammanfattande redogörelse om budgetprocessen lämnas.  

Ett nytt budgetsammanträde äger rum den 5 december och 

eventuellt även den 6 december. 

§ 43 
 
Information av ordföranden 
Ordföranden lämnar följande information: 

Delårsrapport 2017:2 där resultat från verksamheterna redovisas. 

Ökade kostnader för hyrläkare inom några verksamheter. 

Väntetider för utredningar och behandlingar inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

Totalt har regionen en bra ekonomi, men enskilda verksamheter 

har problem. 

En rapport om sommarsituationen 2017 är framtagen och visar att 

Ryhov har haft det mest problematiskt.Positivt är att samarbetet 

med kommunerna har fungerat bra och sjukhusen har infört ett 

arbetssätt med ”daglig styrning” där  man gemensamt gör en 

avstämmning av tillgängliga vårdplatser m.m. 

Arbetet inför sommaren 2018 har påbörjats.     

§ 44 Konferensinbjudan 
Förhandsinformation om Elmia Äldre den 24-25 april 2018 

lämnas nu för att återigen tas upp vid sammanträdet i mars. 

§ 45 Sammanträdesplanering 
Rådet lämnar följande önskemål inför kommande sammanträden: 

- information om vilka verksamheter som finns på respektive 

sjukhus och konsekvenser för patienterna,  

- tandvården,  

- återkoppling av seniorkortet,  

- uppföljning av hemsjukvården,  

- budgetinformation,  

- säkerhet på vårdcentraler och sjukhus – skalskydd,  

- situationen på ortopedkliniken på Ryhov och  
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- digitaliseringen i samhället, 

- regler för utskrivning av patienter från sjukhusen, 

- mobila teamen – processbeskrivning ex på vad som händer – 

följa en patient.  

 
 

Övriga ärenden 

§ 46 
 

Portabel hörslinga 
Ordföranden informerar om att det finns en portabel hörslinga 

som kan användas i konferensrum där det saknas en fast slinga. 

Den portabla hörslingan ska provas vid nästa sammanträde med 

länspensionärsrådet. 

§ 47 
 

Bästa platsen att åldras på 
Kjell Lindström efterfrågar svar på pensionärsorganisationernas 

insändare i Jönköpings Posten den 14 oktober. Insändaren 

innehöll frågor om den politiska ledningens vision att Region 

Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp i och 

åldras på. 

 

Ordföranden svarar att visionen finns med i den politiska 

ledningens budgetförslag och att de under 2018 ska ta fram en 

handlingsplan och för att konkretisera visionen. 

§ 48 
 
Vaccination mot bältros 
Ordföranden informerar om att vaccination mot bältros också 

finns med i den politiska ledningens budgetförslag. 

§ 49 
 
Reseersättning 
Marie-Louise Stålbark frågar om reseerersättning utgår till 

patienter som måste åka till ett annat sjukhus inom länet, än det 

närmaste, för att få en undersökning och/eller behandling gjord, 

eftersom omorganisationen har lett till fler resor.  

 

Helena Stålhammar informerar om att det i den politiska 

ledningens budgetförslag finns förslag om att man kan använda 

färdtjänst till sjukvårdsinrättningar och apotek. 

 

Rådet anser att information om gällande regler bör förbättras till 



 

PROTOKOLL 6(6) 

      

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 36-49 

Tid: 2017-11-23, kl 13:00-15:45 

 

 

 Sign 

 

länsinvånarna. 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Ekström Solveig Löfdahl  

 
 


