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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-13
Tid:

2016-03-14, kl 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, Sal B

Närvarande:

Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf
Mari Lindahl, L
Lena Persson, S
Helena Stålhammar, C §§ 7-12
Kjell Lindström, SPF
Birgitta Sigfridsson, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG
Rolf Jonsson, SKPF
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Brendan Holden, PRO

Ej närvarande:

Jimmy Henriksson, L, ordf
Britt Johansson, M
Björn Lindström, PRO
Anna-Stina Sjöholm Söder, SKPF
Ersättare
Elisabeth Lindberg, SPF
Anna Lilja, PRO (1:e ers)
Övriga närvarande
Caroline Cherfan, utredare/beredskapssamordnare
§7
Torbjörn Pettersson, budgetchef § 8
Michael Trollstad, verksamhetschef § 9
Lena Lindgren, sekreterare

§1

Mötets öppnande
Vice ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Presentation
En kort presentation av ledamöterna görs.

§3

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


På grund av ordförandens sjukdom kommer punkten
”Information av ordföranden” att utgå. De frågor som ställts
till ordföranden kommer att flyttas till sammanträdet i maj
och besvaras då.
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2016-03-14, kl 13:00-15:45



”Gymmet” i Eksjö



Ledamöter i rådet



Fakturaavgifter

Justering av protokoll
Mari Lindahl utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§6

Sammanträdesplanering
Följande önskemål om vad kommande sammanträden ska
innehålla framförs:
16 maj – Svar på de frågor som ställts om:
- Seniormottagningar – rapport om läget, Regionens inställning
till införande av Seniomottagningar
- Personalsituationen inför sommaren - bristen på sjuksköterskor,
under sommaren, hur hanteras situationen? Finns tillgång till
pensionerade sjuksköterskor?
- Nedläggningar av avdelningar inom den geriatriska kliniken
oroar. Hur och när?
12 september – Studiebesök på Geriatriska kliniken i Jönköping

§7

Regionens del i och ansvar för flykting- och
asylmottagandet
Caroline Cherfan informerar och besvarar ledamöternas frågor.
En bildpresentation, bilaga 1 med följande rubriker visas:
- Flyktingsituationen 2015
- Totalt antal asylsökande 2013, 2014, 2015 och 2016
- Asylsökande 2010-01--2016-02
- Antal asylsökande
- Antal 0-18
- Antal 0-6
- Regionens ansvar
- Initiala problemområden
- Arbetssätt
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- Regional inriktnings- och samordningsfunktion
- Samverkan i länet
- Exempel på vad som utarbetats
- Utbrottshantering av influensa på flyktingboende
- Lägesbeskrivning – påverkade verksamheter
- Övergripande strategiskt arbete – ligga steget före
- Asylsökande de fem största grupperna
- Asylsökande 4-10 mars
- Regionalt perspektiv
- Lokalt perspektiv
- 2016 senaste Samverkanskonferensen från MSB
§8

Ersättning till pensionärsorganisationerna
Torbjörn Pettersson visar och redogör för bidragen till och
fördelningen mellan pensionärsorganisationerna, bilaga 2.

§9

Äldres tandvård
Michael Trollstad informerar och svarar på ledamöternas frågor.
En bildpresentation, bilaga 3 med följande rubriker visas:
- Äldretandvård
- Nödvändig tandvård
- Uppsökande verksamhet
- Utökat uppdrag innefattar:
- Fortsättning (x 3)
- Projektets målbild
- Extra insatser på äldreboende
- Mobila utrustningen!
- Studie på Lindgårdens boende

§ 10
RJL
2015/
1871

Arbetsgrupp äldres hälso-/sjukvård
Kjell Lindström raporterar från arbetsgruppens första
sammanträde som var i december.
Den 20 april ska det vara en workshop med 50 deltagare;
representanter för pensionärsorganisationerna och regionens
verksamhetsföreträdare, samt politiker.
Då ska bland annat namnfrågan och kriterier diskuteras, samt vad
nästa steg blir?
Arbetsgruppen planerar också att göra en granskning av
primärvårdens omhändertagande av äldre. En jämförande studie
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planeras även att göras 2017, då med en öppen redovisning.

§ 11

”Gymmet” i Eksjö
Rolf Jonsson informerar om att ”gymmet” för personal på
Höglandssjukhuset i Eksjö varit öppet även för pensionärer
(tidigare anställda inom landstinget). Dessa har fått träna för en
subventionerad kostnad. Denna möjlighet är nu borttagen.
Rolf Jonsson anser att förmånen ska återinföras och att den ska
utökas till att gälla både i Jönköping och Värnamo.
Ordföranden uppmarar Rolf att lämna in en skrivelse i frågan som
ska kunna besvaras vid sammanträdet i maj.

§ 12

Ledamöter i rådet
Elisabeth Lindberg, SPF och Kjell Lindström, SPF har bytt plats i
rådet, vilket innebär att Kjell Lindström är ordinarie ledamot och
Elisabeth Lindberg är ersättare.
Christina Ramsö, Maskinvägen 14, 562 42 Taberg, SPF är ny
ersättare efter Leif Hultman.
Ordföranden meddelar att en ersättare efter Björn Lindström,
PRO kommer att utses vid PRO´s årsmöte.
En reviderad lista med telefonnummer och e-postadresser bifogas
protokollet.

§ 13

Fakturaavgifter
Vid sammanträdet i november 2015 ställdes en fråga om
fakturaavgifter vid betalning genom faktura i samband med besök
inom hälso- och sjukvården.
Sekreteraren redogör nu för de regler som gäller:
Fakturaavgiften togs bort inom öppenvården när kontanterna togs
bort, för att inte ha en extra avgift för de som saknar kort.
Inom slutenvården där det aldrig gått att betala kontant utan
endast via fakturor har det aldrig funnits en fakturaavgift.
Det påförs ingen fakturaavgift vid påminnelse av en obetald
faktura. Däremot påförs en lagstadgad påminnelseavgift, vilken i
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dagsläget är 60 kronor per påminnelse. Detta framgår på fakturan.
Information finns på: http://rjl.se/Folkhalsa-och-vard/regler-ochrattigheter-i-varden/patientavgifter/
Inom länstrafiken finns det möjlighet att från och med 1 januari
2016 betala egenavgiften för serviceresor med faktura, en tjänst
som måste beställas.
Har kunden inte beställt tjänsten tillkommer en faktureringsavgift
på 60 kronor.
Information om detta har skickats ut till samtliga kunder.
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Solveig Löfdahl

Mari Lindahl
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