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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§24-35
Tid:

2013-10-07, kl 09:00-12:00

Plats:

Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset
Eksjö
Lena Skaring Thorsén, FP, ordförande
Reidar Wångehag, KD
Bo Kärreskog, S (ers 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)

Närvarande:

Övriga närvarande:
Torbjörn Pettersson, budgetchef § 26
Inger Ahlström, verksamhetschef § 34
Katarina Andersson, vårdenhetschef § 34
Lena Lindgren, sekreterare

§ 24

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.

§ 25

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg av ärenden:
- Förslag sammanträdesplan 2014
- Läkemedel för äldre
- Konferensinbjudan
- Remissvar: Region Jönköping – Småland, Förslag till
framtida organisation, 2013-06-11.

§ 26

Information om Landstingets budget
Torbjörn Pettersson informerar om landstingets budget 2014
med hjälp av en bildpresentation (bilaga 1) med följande
rubriker:
- Inför budget 2014
- Verksamheten målet – Pengarna medlet
- Utgiftsområden – Utgiftsramar
- Finansiella mål
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- Finansiella förutsättningar 2014
- Vad skapar finansiellt utrymme?
- Finansiering
- Jämförbara skattesatser 2013
- Utdebitering 2013
- Nyckeltal för svensk ekonomi
- Läkemedelsbidraget
- Framtidsbedömning
- Finansieringsbrist investeringar
- Verksamhetsbehov – påverkan ram?
- Sammanfattning – utifrån finansiell målsättning

§ 27

Reflektioner från föregående sammanträde
Ordföranden frågar om rådets ledamöter har några
synpunkter om föregående sammanträde, men får inga
kommentarer.

§ 28
Dnr:
LJ
2012/
726

Motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping (HSUJ) har berett
motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform.
2013-03-12 beslutade landstingsfullmäktige om återremiss
av motionen.
Enligt beslut från landstingsstyrelsen 2013-05-07
återremitterades motionen till HSUJ med uppdrag att
inhämta länspensionärsrådets synpunkter på motionen.
Följande dokument delades ut vid sammanträdet i maj;
Brev från HSUJ, motionen, yttrande från HSUJ,
protokollsutdrag: HSUJ 2012-12-04, landstingsstyrelsen
2013-02-26, samt från landstingsfullmäktige 2013-03-12.
Pensionärsorganisationerna skulle lämna sina skriftliga svar
till sekreteraren senast den 1 september.
Endast ett svar har kommit in och det bifogades kallelsen till
dagens sammanträde. Svaret är från SPF
Jönköpingsdistriktet, som svarar enligt följande:
ang MOTION ”Äldrevårdscentral, en ny
organisationsform ”
”Vi vill styrka det angelägna i motionens syfte, det är
angeläget att man arbetar såväl preventivt som terapeutiskt
med gruppen äldre och då speciellt äldre-äldre, av
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organisatoriska, ekonomiska och kanske främst humanitära
skäl.
En förstärkning av den geriatriska kompetensen inom
primärvården genom ett team bestående av läkare,
sjuksköterska och kurator ser vi också som angeläget.
Organisationsformen fristående äldrevårdscentraler är vi
däremot mer tveksamma till.
Vårdcentralerna är en etablerad kontakt för de flesta äldre
och dessutom geografiskt förhållandevis lättillgängliga
därför ser vi en förstärkning av geriatriskt kunnande där som
angeläget. Mycket kunnande finns och etablerade nätverk
finns på flera håll – förstärk dessa initiativ!
I likhet med vad som framförs i yttrandet till Hälso- och
sjukvårdsutskottet kan vi tänka oss att ett eller kanske tre
ambulerande team bildas i länet, ett för varje
sjukvårdsdistrikt. Detta under den tid som åtgår för att bygga
upp och/eller fördjupa kompetensen.”
En kort diskussion förs nu där ledamöterna är positiva till
synpunkterna från SPF.
Beslut
På ordförandens fråga beslutar länspensionärsrådet att lämna
skrivelsen från SPF som sitt svar på Motion Äldrevårdscentral, en ny organisationsform till Hälso- och
sjukvårdsutskottet Jönköping.

§ 29

Sammanträdesplanering
2 december: Eventuellt information om slutenvårdens
ersättningssystem samt information om arbetet med E-hälsa.
Förslag till programpunkter inför 2014, information om:
SOS Alarm (uppdrag, riktlinjer m.m.), länstrafiken,
läkemedelskommittén och screeningprogram.

§ 30

Förslag sammanträdesplan 2014
Preliminära datum för LPR´s sammanträden 2014:
24 mars, 26 maj, 6 oktober och 1 december.

§ 31

Läkemedel för äldre
Leif Pettersson som företräder PRO i en arbetsgrupp kring
läkemedel och äldre påtalar problemen med
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överförskrivning av läkemedel till äldre i länet, utbytbara
läkemedel, PSA-screening, behandling av Leukemi hos äldre
(80+).

§ 32

Konferensinbjudan
- Seniordialog för ”Ett Gott Liv Hela livet!”, 6 november i
Huskvarna.
Anmälan till konferensen sker genom sekreteraren.
Börje Skagerö anmäler sig.

§ 33

Remissvar: Region Jönköping – Småland
Ordföranden informerar om att Länspensionärsrådet på
försommaren fick Regionbildningskommitténs förslag
Region Jönköping – Småland, Förslag till framtida
organisation, 2013-06-11 för synpunkter.
Länspensionärsrådet avböjde att svara, eftersom berörda
pensionärsorganisationer också fått promemorian och
därmed hade möjlighet att lämna sina synpunkter.

§ 34

Information om strokeenheten
Inger Ahlström och Katarina Andersson informerar om
Geriatriska rehabiliteringskliniken och strokenheten på
Höglandssjukhuset med hjälp av bildpresentationer (bilaga 2
och 3) med följande rubriker:
- Välkommen till Geriatriska rehabiliteringskliniken
- ” Vi arbetar för att bli Sveriges bästa länsdelssjukhus med
Sveriges bästa Geriatrik o neurologisk rehabilitering!!”
- Landstingets vision
- The vision of the Geriatric rehabilitation clinic …..
- Jönköpings län
- Höglandet
- Patient processer
- Geriatrikens kärnområden
- Geriatrikens 5 hörnstenar
- CGA Comprehensive Geriatric Assessment
- CGA Comprehensive Geriatric Assessment = det som gör
skillnad!
- AT på geriatriska rehabiliteringskliniken
- Samverkan
- Systembild
- Vision Esther
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- Vardagsnära lärande
- Geriatriska rehabiliteringskliniken Höglandssjukhuset
Eksjö – Nässjö
- 2013-2014 års utmaningar
- ”Livsförloppskurvan”
- Mätetal
- Mobila geriatriska team
- Arbetssätt
- Förväntningar
--- Stroke
- ”Time is brain”
- Stroke: Hjärninfarkt, Intracerebral blödning,
subaracnoidalblödning
- Stroke i siffror
- Stroke kedjan
- Nationella strokekampanjen
- Första steget
Informationen avslutas med en rundvandring i
strokeenhetens lokaler.

§ 35

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 12:00.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Lena Skaring
Thorsén
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