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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 24-35
Tid:

2015-09-21, kl 13:00-15:50

Plats:

Sal B, Regionens hus

Närvarande:

Jimmy Henriksson, FP, ordf
Britt Johansson, M
Lena Persson, S
Elisabeth Lindberg, SPF
Birgitta Sigfridsson, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG
Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF
Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Brendan Holden, PRO (ers Björn Lindström, PRO)
Ersättare
Helena Stålhammar, C, ersättare §§ 24-31
Kjell Lindström, SPF ersättare
Övriga närvarande
Torbjörn Pettersson, budgetchef § 29
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg § 30
Lena Lindgren, sekreterare

§ 24

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 25

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställs med följande tillägg av
ärenden:

§ 26



Skrivelse undertecknad av samtliga
pensionärsorganisationer i rådet



Förhandsinformation om konferensinbjudan



Information om självhjälpsgrupper



Ersättning till pensionärsorganisationerna



Länspensionärsrådets reglemente

Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll som därefter läggs till
handlingarna.
Följande synpunkt framförs:
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Ordföranden ser positivt på att protokollet ger en bild av vad som
framförs av de olika organisationerna men poängterar att
eventuella synpunkter som ska föras till protokollet tydligt anges
vid sammanträdet.
§ 27

Information av ordföranden
Ordföranden informerar om att regionsstyrelsen har gjort en
uppföljning av personalsituationen under sommaren. Generellt
sett har det varit en bra sommar ur bemanning och
tillgänglighetsaspekter. Man ser dock att läget är mer kritiskt
inom vissa specifika verksamheter så som akut- intensiv- och
operationsvård.
Arbetet med budgetberedningen pågår.
Arbetet med med fördelning av de olika opererande
specialiteterna mellan de tre sjukhusen pågår, för att få en mer
jämlik vård i länet.
På fråga om flytt av geriatrisk rehabilitering från Nässjö till Eksjö,
förtydligar Helena Stålhammar att verksamheten själv gör detta
med hänsyn till patientsäkerheten.

§ 28

Sammanträdesplanering
Följande informationsområden finns kvar sedan tidigare
sammanträden:
- Läkemedel för äldre
- Äldres tandhälsa
- Äldre dialogen
Beredningsgruppen får i uppdrag att planera innehållet i
sammanträdet den 9 november då hänsyn kommer att tas till § 3032.

§ 29

Information om budget 2016
Torbjörn Pettersson informerar om budget 2016-2018 och svarar
på ledamöternas frågor.
En bildpresentation med följande rubriker visas:
- Utgångspunkt för regionens styrning
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- Finansiellt mål – för långsiktighet och uthållighet
- Nyckeltal för svensk ekonomi
- Pris- och löneförändring
- Generella statsbidrag och utjämning
- Utgiftsramar Hälso- och sjukvård
- Avgiftsnivåer i riket
- Ökade intäkter vid olika nivåer på en enhetlig avgift
- Regional utveckling
- E-hälsa m.m.
- Investeringsplan
- Egenfinansiering av investeringar
- Slutsatser/Överväganden
.

§ 30

De äldres sjukvård – Hälsa för livet
Anette Nilsson svarar på ledamöternas frågor och informerar med
hjälp av en bildpresentation med följande rubriker:
- ”Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter”, sa den
tyske filosofen Gerdmer
- Hälsa är ett begrepp som kan …
- Helhetssyn på Folkhälsoarbete
- Hälsa för livet
- Vad vill vi göra?
- Primärvårdens innovationsnätverk fellows till ”Flippen”
- Vad är viktigt för dig?
- En rörelse för passion
Länspensionärsrådet ser positivt på att vara en samarbetspart med
regionen i arbete med Hälsa för livet. Rådet ser att de kan utgöra
en referensgrupp, samt bidra vara kontakt yta ut mot sina
medlemmar. Rådet genomför gärna work-shop för att fördjupa sig
i arbete Hälsa för livet.

§ 31
RJL
2015/
1871

Skrivelse med förslag om aktivt samarbete
Ledamöterna lämnar en skrivelse ”Vi föreslår ett aktivt samarbete
mellan regionen och pensionärsorganisationerna med syfte att
förbättra sjukvården för äldre”. Denna är undertecknad av
representanter för rådets samtliga pensionärsorganisationer.
I skrivelsen förordas att en arbetsgrupp bildas ”med
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representanter för regionen och för pensionärsorganisationerna,
som får ansvar för att fortlöpande utarbeta konkreta förslag och
för uppföljning av hur arbetet utvecklas.”
Skrivelsen tas upp för vidare åtgärd i LPR´s beredningsgrupp den
25 september.
§ 32

Konferensinbjudan Elmia Äldre 2016
Förhandsinformation lämnas om konferensen Elmia Äldre den 78 april 2016. Mer information kommer att lämnas när ett program
är klart.
Önskemål framförs också att rådet utöver konferensdeltagande
även få göra studiebesök.
På frågan om finansiering svarar ordföranden att detta får lyftas i
regionsstyrelsens arbetsutskott.

§ 33

Information om självhjälpsgrupper
Britt Johansson lämnar information från Samordningsförbundet
Finnveden som består av representanter från kommunerna,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings
län. Inom GGVV-området kommer de att starta upp
självhjälpsgrupper som vårdcentralerna ska ansvara för. Detta för
att förebygga psykisk ohälsa. Inom Landstinget Västmanland har
de arbetet med sådana med ett gott resultat.

§ 34

Ersättning till pensionärsorganisationerna
Vid sammanträdet den 6 juni lämnades information av
ekonomidirektören att pensionärsorganisationerna har fått en höjd
ersättning med 5 % från regionen.
Detta ifrågasätts nu av organisationerna i rådet då kassören för
PRO vid en kontroll meddelat att de endast fått ersättning
motsvarande 0,4%.
Rådets ledamöter vill nu ha en uppföljande information vid nästa
sammanträde.
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Länspensionärsrådets reglemente
Rådet framför synpunkter på regionens framtagande av det
nuvarande reglementet, att det inte remitterades till rådet eller
dess organisationer före fastställandet.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Jimmy Henriksson

Solveig Löfdahl
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