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Övriga närvarande 

Anette Sparf, verksamhetschef § 36 

Lena Lindgren, sekreterare  

§ 36 Studiebesök på Rosenhälsans vårdcentral 
Anette Sparf inleder med att hälsa LPR välkomna till Huskvarna 

vårdcentrum och Rosenhälsans vårdcentral som i år firar 10-års 

jubileum.  

Rosenhälsan tillhör regionens Bra Liv koncern och är en av de 31 

vårdcentraler som finns inom Region Jönköpings län. 

I mars i år startade vårdcentralen en äldremottagning. Den som är 

75 år och äldre år och som har ett större vårdbehov får erbjudande 

om att ingå i denna. Äldremottagningen erbjuder en fast vård-

/läkarkontakt och direktkontakt med en äldresjuksköterska.  

Det är fem distriktssköterskor och två läkare som arbetar med 

mottagningen och idag är det cirka 100 patienter som ingår. 

I framtiden planerar äldremottagningen även att kunna göra 

hembesök, samt att ha ett utökat samarbete med hemsjukvården. 

Konceptet med äldremottagning hoppas Rosenhälsan kunna 

sprida till samtliga regionens vårdcentraler under namnet Bra Liv 

senior. 

 

Rosenhälsan arbetar också med läkemedelsgenomgångar i 
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samband med patienters årliga återbesök. Rosenhälsan ingår även 

som en av fyra vårdcentraler i ett pollyfarmaciprojekt där en 

apotekare ingår och som gör läkemedelsgenomgången. Det finns 

också förskrivningsmål där det finns angivet vilka läkemedel som 

inte ska förskrivas till äldre. 

 

Anette Sparf avslutar sin information genom att ta med 

ledamöterna på en rundvandring i Rosenhälsans lokaler. 

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

§ 38 Fastställande av dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med följande tillägg och 

ändringar: 

 Kontantbetalning  

 Punkten: Ersättning till pensionärsorganisationerna flyttas 

till nästa sammanträde 

§ 39 Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 40 Information av ordföranden 
Ordföranden lämnar följande information: 

Vid sammanträdet den 27 oktober fattade regionfullmäktige 

beslut om budget för 2016.  

Det innebär bland annat att primärvården får ett tillskott på 30 

miljoner kronor för att utveckla sitt ansvar som bas i hälso- och 

sjukvården. Motsvarande 26 miljoner kronor tillförs i 

lönesatsning för allmänsjuksköterskor och barnmorskor och 10 

miljoner ytterligare satsas för att tillskapa utbildningstjänster för 

specialistsjuksköterskor och barnmorskor, allt som ett led i att 

stärka förutsättningar för kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. En harmonisering 

av patientavgifter ska göras, vilket innebär en enhetlig 

patientavgift på 250 kronor/besök. Införande av elektroniskt 

högkostnadsskydd införs under 2016. 
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Det pågår en översyn och revidering av den åtgärdsplan som ska 

få balans i budgeten för den somatiska vården.  

 

Det finns en samsyn i Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen och i andra angränsande regioner när det gäller 

att försöka vidta krafttag för att minska behovet av hyrbemanning. 

Skarpa åtgärder inom Region Jönköpings län bereds under hösten. 

 

Öron-, näsa- och halsverksamheten blir en länsgemensam klinik 

från årsskiftet, i enlighet med ett önskemål som kommit från 

verksamheten. 

 

En översyn av regionens organisation med styrelser och nämnder 

pågår och sker som svar på den revisionskritik som riktats tidigare 

mot nuvarande organisation och dess arbetsordningar. Det finns i 

dagsläget starka röster för en renodlad nämndorganisation, 

liknande kommunernas organisation med självständiga nämnder 

med eget budgetansvar. Vinner denna modell gehör hos en 

majoritet innebär det att arbetsordningar och reglementen nu 

skyndsamt ska arbetas fram för att en ny organisation skakunna 

träda i kraft från årsskiftet.  

§ 41 Sammanträdesplanering 
Även under 2016 ska sammanträden med Länspensionärsrådet 

vara förlagda under mars, maj, september och november. 

Önskemål framförs om att fortsätta ha sammanträden på 

måndagar från kl 13:00, samt att ledamöterna tillsammans med 

vice ordföranden träffas kl 12:00 inför varje sammanträde. 

Beredningsgruppen får i uppdrag att lämna förslag på lämpliga 

datum, samt planera sammanträdena. 

§ 42 Revidering av trafikförsörjningsprogrammet 
En revidering av länets trafikförsörjningsprogram sker i höst. En 

remissversion kommer att skickas ut till kommunerna med flera 

remissinstanser, bland annat till pensionärsorganisationerna. 

Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM) beräknar att 

lämna sitt förslag till regionsstyrelsen och regionfullmäktige 

under våren 2016. 
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§ 43 

RJL 

2015/ 

1871 

Arbetsgrupp äldres hälso-/sjukvård 
Sammanfattning 

Vid sammanträdet 2015-09-21 lämnades en skrivelse 

undertecknad av representanter för rådets samtliga 

pensionärsorganisationer ”Vi föreslår ett aktivt samarbete mellan 

regionen och pensionärsorganisationerna med syfte att förbättra 

sjukvården för äldre”.  

I skrivelsen förordades att en arbetsgrupp bildas ”med 

representanter för regionen och för pensionärsorganisationerna, 

som får ansvar för att fortlöpande utarbeta konkreta förslag och 

för uppföljning av hur arbetet utvecklas.”  

 

LPR´s beredningsgrupp fick i uppdrag att utse en arbetsgrupp som 

skulle bestå av ordföranden, en ledamot från varje 

pensionärsorganisation, samt två tjänstemän förslagsvis Mats 

Bojestig och Torbjörn Pettersson. Ordföranden utsågs att vara 

sammankallande. 

Ett datum för ett första möte sattes, men blev inställt p.g.a. 

förhinder hos medverkande. 

 

Ordföranden får nu i uppdrag att sammankalla gruppen för ett 

första möte. 

§ 44 Kontantbetalning 
Solveig Löfdahl refererar till en skriftväxling som förekommit 

mellan PRO och SPF i Bankeryd och Region Jönköpings län 

angående kontantbetalning. Detta med anledning av en dom som 

medfört att bland annat region Kronoberg har återinfört 

möjligheten till kontantbetalning inom hälso- och sjukvården. 

Länspensionärsrådet anser det inte nödvändigt att återinföra det i 

vår region, men ser gärna att en faktura utan fakturaavgift kan 

lämnas vid besöket. 

Besked om det förekommer någon fakturaavgift inom regionen 

lämnas vid nästa sammanträde.  



 

PROTOKOLL 5(5) 

      

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 36-44 

Tid: 2015-11-09, kl 13:00-15:20 

 

 

 Sign 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Henriksson Solveig Löfdahl  

 
 


