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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 14-26
Tid:

2016-05-16, kl 13:00-15:15

Plats:

Regionens hus, Sal B

Närvarande:

Jimmy Henriksson, L ordförande
Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf
Helena Stålhammar C (ers Britt Johansson, M)
Lena Persson, S
Kjell Lindström, SPF
Birgitta Sigfridsson, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG
Rolf Jonsson, SKPF (ers Anna-Stina Sjöholm
Söder, SKPF)
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Brendan Holden, PRO
Ersättare
Elisabeth Lindberg, SPF
Gunnel Tovhult, RPG
Anna Lilja, PRO (1:e ers)
Gun Andersson, PRO (1:e ers)
Övriga närvarande
Magnus Mattsson-Mårn, överläkare § 18
Anders Liif, personaldirektör § 20
Lena Lindgren, sekreterare

§ 14

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 15

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

§ 16



Ledamöter i rådet



Skrivelse från ordföranden för PRO i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2016/1543



Öppet brev till Regionens politiker



Synpunkter på motion



Allmän fråga

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Sign
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§ 17

2016-05-16, kl 13:00-15:15

Sammanträdesplanering
Kommande sammanträden:
15 september (flyttat från den 12 september) - studiebesök på
Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, kl 13:00
14 november – budgetinformation

§ 18

Information om Seniormottagningar
Magnus Mattsson-Mårn informerar och besvarar ledamöternas
frågor. En bildpresentation, bilaga 1 med följande rubriker visas:
- Seniormottagning i primärvården Region Jönköping
- Vårdval primärvård Region Jönköping
- Primärvårdsenheten
- Uppföljningar m.m.
- Vårdenehter
- Primärvården basen i sjukvården
- Vad inte Hur
- Styrning ersättning
- Prestationsersättningar, exempel
- Seniormottagningar
- Workshop
- Workshop, forts 1
- Workshop, forts 2

§ 19

Workshopen den 20 april
Rådets ledamöter summerar workshopen på följande sätt:
positivt, överens om behoven, mycket görs redan idag,
redovisningar av goda exempel, skillnad mellan stad och
landsbygd.
Frågor som ställs är: Vad är nästa steg? Finns en lägsta nivå?
Pensionärsorganisationernas ledamöter avslutar med att det är
viktigt att politikerna ger primärvården ett uppdrag. Personalen
får kompetensutveckling. Befintliga resurser används rätt ,
eventuellt i kombination med ett resurstillskott.
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§ 20

2016-05-16, kl 13:00-15:15

Information om personalsituationen inför
sommaren
Anders Liif informerar och svarar på ledamöternas frågor.
Sammanfattning: Sommarperioden är svårast för sjukhusen.
Regionen kommer att upprätthålla verksamheten under
sommaren. Konkurrensen om sjuksköterskor är stor (regionen,
kommunerna och privata aktörer). Personal ersätts om man flyttar
sin semester. Pensionerade medarbetare används som vikarier i
stor utsträckning.
Jämfört med andra landsting/regioner anlitar Region Jönköpings
län bemanningsföretag i mindre utsträckning. Det är främst läkare
inom specialiteterna primärvård, radiologi och psykiatri som hyrs
in. Kostnaden för detta beräknas till 110 -115 miljoner kronor/år.

§ 21

Svar på skrivelse från SKPF – Framställan om
friskvård för tidigare anställda pensionärer
Diarienummer: RJL2016/827
Ett skriftligt svar från personaldirektör Anders Liif och Marianne
Rosgren, verksamhetschef, friskvårdsteamet har skickats ut med
mail/brev till rådets ledamöter inför sammanträdet.
Rolf Jonsson uttrycker sitt missnöje över svaret och lämnar
skriftliga synpunkter på detta.
Synpunkterna läggs till akten som därmed avslutas.

§ 22

Ledamöter i rådet
Gunnel Tovhult, Sandgatan 4 A, 554 50 Jönköping, RPG är ny
ersättare efter Barbro Gustafson.
Brendan Holden, Dansbanevägen 27, 330 15 Bor blir ordinarie
ledamot för PRO efter Björn Lindström.
Gun Andersson, Jönköpingsvägen 8, 567 32 Vaggeryd blir ny 1:e
ersättare för PRO efter Brendan Holden.
En reviderad lista med telefonnummer och e-postadresser bifogas
protokollet.
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§ 23

2016-05-16, kl 13:00-15:15

Skrivelse från ordföranden för PRO i
Jönköpings län
Diarienummer: RJL2016/1543
En skrivelse från ordföranden för PRO i Jönköpings län är ställd
till Regionstyrelsen. Skrivelsen anmäls nu för
länspensionärsrådet.
Skrivelsen hänvisas därmed till Regionstyrelsen för vidare
handläggning.

§ 24

Öppet brev till Regionens politiker ”Det behövs
mer pengar till primärvårdens äldrevård!”
Diarienummer: RJL2016/1666
Representanterna för pensionärsorganisationerna överlämnar ett
Öppet brev till Regionens politiker. ”Det behövs mer pengar till
primärvårdens äldrevård!” Brevet var publicerat i lördagens
nummer av Jönköpings Posten.
Brevet ska lämnas till registrator för diarieföring och hänvisas
därefter till Regionstyrelsen för handläggning.

§ 25

Synpunkter på Motion Seniorkort inom
kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets
och hållbarhetsfråga
Diarienummer: RJL2016/1287
Representanterna för pensionärsorganisationerna i rådet vill
uttrycka sin positiva syn och sitt stöd för Motion Seniorkort inom
kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga, som lämnats av Miljöpartiet (MP), Socialdemokraterna (S)
och Vänsterpartiet (V).
Motionen stämmer överens med de skrivelser (RJL2015/622 och
RJL2016/707) som lämnats in av pensionärsorganisationerna
2015 och 2016.

§ 26

Allmän fråga
Den 1 april skickades inbjudan om eftermiddagens sammanträde
ut till regionens politiker.
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Representanterna för pensionärsorganisationerna säger sig ha full
respekt för att alla inte kan komma, men skulle uppskattat att få
ett svar även vid förhinder.
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Jimmy Henriksson

Solveig Löfdahl

Sign

