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Länspensionärsrådet (LPR) §§ 39-48 

Tid: 2016-11-14, kl 13:00-15:10 

Plats: Sal B, Regionens hus 
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Jimmy Henriksson, L ordförande 

Solveig Löfdahl, PRO vice ordf 

Britt Johansson, M 

Lena Persson, S 

Kjell Lindström, SPF 

Birgitta Sigfridsson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Rolf Jonsson, SKPF 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Brendan Holden, PRO 

 

Ersättare: 

Gun Andersson, PRO (1:e ers) 

 

Övriga närvarande 

Jenny Abrahamsson, utredare § 45 

Magnus Mattsson-Mårn, överläkare § 45 

Lena Lindgren, sekreterare  

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

§ 40 Fastställande av dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs med följande tillägg av 

ärenden: 

 Uppföljning av kommunernas övertagande av 

hemsjukvården flyttas till ett kommande sammanträde  

 Säkerhet på sjukhusen, skalskydd 

 Motioner från PRO 

 Frågor angående reseersättning 

§ 41 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 42 Information av ordföranden 
Ordföranden lämnar information om: 

Att det vid regionfullmäktiges sammanträde 1-2 november 

fattades beslut om alliansens budget för 2017 som antogs i sin 
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helhet. Alliansen valde därtill att jämka sig med några yrkanden 

från andra partier, som exempel medel till barnhabiliteringen, 

Vätterns skyddsstatus och ett samlat huvudmannaskap för 

barnhälsovården. 

Vårdavgifterna för hälso- och sjukvården kommer att vara 

oförändrade, men en indexreglering av länstrafikens taxor 

kommer att ske, samt avgiftshöjning för resor inom 2 zoner.  

Läkemedelskostnaderna ökar, liksom kostnaderna för hyrläkare. 

Beroendet av hyrbemanning är dock mindre i Region Jönköpings 

län än i de flesta andra regioner och landsting. Genom bland annat 

utbildningssatsningar och nära samarbete med lärosäten arbetar 

man aktivt och långsiktigt med att möta kompetensförsörjningen. 

Den fleråriga satsningen på att öka antalet anställningar av ST-

läkare har fallit väl ut då undersökningar visar att läkarna i hög 

grad stannar kvar i regionen efter utbildningens slut. Man ser 

behov av att hålla kvar den högre utbildningstakten. 

Antalet vårdplatser fortsätter att minska. Regionen arbetar med att 

stärka primärvården och den förebyggande hälsovården för att 

kunna minska slutenvården. Vårdbehov ska mötas i tidigt skede 

på rätt vårdnivå. 

§ 43 Sammanträdesplanering för 2017 
Beslut 

Länspensionärsrådets sammanträdestider för 2017, ska vara 

 6 mars, 29 maj, 14 september och 23 november 

 

Rådets ledamöter framför önskemål om att två av sammanträdena 

under året förläggs utanför Jönköping; till Värnamo respektive 

Höglandet, för att där eventuellt kunna få information om goda 

exempel som gäller vården av äldre. 

§ 44 Uppföljning av arbetet med äldremottagningar 
på vårdcentralerna och Vårdplanering/sam-
verkan mellan regionen och kommunerna 
Jenny Abrahamsson och Magnus Mattsson-Mårn informerar om 

uppföljning av arbetet med äldremottagningar på vårdcentralerna 

och om vårdplanering/samverkan mellan regionen och 



 

PROTOKOLL 3(5) 

      

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 39-48 

Tid: 2016-11-14, kl 13:00-15:10 

 

 

 Sign 

 

kommunerna, samt svarar på ledamöternas frågor. 

 

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Vården av de mest sjuka 

- ”Vårdcentralen är förstahandsvalet och den naturliga 

koordinatorn när invånaren har behov av hälso-och sjukvård 

under hela livet” 

- Vårdsamordnare 

- Vårdsamordnare för de mest sjuka ska: 

- Satsningar 

- Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

- Trygg och sker vård och omsorg 

- Dialogbesök 

§ 45 Pensionärsorganisationernas granskning av 
vårdcentralerna 
Kjell Lindström berättar att en metod har tagits fram för 

kartläggning och granskning av hur vårdcentralerna arbetar med 

äldrefrågor.  

25 personer från de olika pensionärsorganisationerna har fått 

utbildning och delats in i team om 3-4 pensionärer. Teamen har 

varit ute på 14 av de 46 vårdcentralerna och testat metoden. 

Ett besök tar ungefär en dag. De träffar ledningen och ser bland 

annat på bemötande, tillgänglighet till vårdcentralen, parkering 

m.m. 

I december kommer teamen att träffas för en avstämning och 

utvärdering av besöken för att kunna göra förändringar och 

förtydliganden i metoden. 

En rapport kommer att sammanställas och presenteras för 

vårdcentralerna, politiker och media. Goda exempel kommer att 

lyftas fram.  

 
 

Övriga ärenden 

§ 46 
 

Säkerheten på sjukhusen, skalskydd 
Birgitta Sigfridsson ställer en fråga om skalskydd - säkerhet på 

sjukhusen. Hon ifrågasätter att vem som helst kan komma och gå 

som de vill på sjukhusen, utan att någon frågar efter deras ärende.  

På skolorna till exempel börjar det införas kontroller och 

restriktioner. 
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Frågan om säkerhet ska lyftas vid ett kommande sammanträde.   

§ 47 
 

Motioner från PRO 
Brendan Holden frågar vad som hänt med PRO´s motioner: 

- Screening av prostata – PSA-prov, 

- Screening av kroppspulsådern även för kvinnor,  

- Screening av gynekologisk cellprovtagning även för kvinnor 

över 60 år. 

 

Sekreteraren svarar att ett brevsvar är skickat till PRO Jönköpings 

län.  

Vid presidiet för nämnd för Folkhälsa och sjukvårds sammanträde 

2016-11-04 beslutades att skicka föreliggande svar 

(RJL2016/3076) till PRO Jönköpings län. Brev med svar och 

protokollsutdrag postades 2016-11-08. 

§ 48 
 

Frågor angående reseersättning 
Solveig Löfdahl har fått en fråga angående reseersättning. 

 

Länstrafiken svarar enligt nedan. 

Information om sjukresor på ett lättöverskådligt 

sätt  http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Regler-och-

rattigheter/Sjukresor-i-Jonkopings-lan/ 

Och sjukreseregelverket i sin helhet finns på  JLTs hemsida - 

http://www.jlt.se/resande/serviceresor/sjukresa/ 

 

Alla kunder och alla medarbetare inom regionen är varmt 

välkomna att ringa regionens sjukreseenheten om man har frågor 

kring resor till/från vården och vilka regler som gäller -  

telefon:  0771-412 412. 

 

Ibland är förväntan stor på att man ska få ersättning för egen bil 

vid sjukresa inom länet men det togs bort i samband med budget 

2012 då politiken gjorde omprioriteringar på ca 10- 12 miljoner - 

nu är det bara några få behandlingar som ersätts, se regelverket. 

 

Utdrag fr www.1177.se (Jönköpings län): 

”Ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil 

Du kan få viss ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat 

http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Jonkopings-lan/
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Jonkopings-lan/
http://www.jlt.se/resande/serviceresor/sjukresa/
http://www.1177.se/
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bil: 

 Om du fått en specialistvårdsremiss eller 

vårdgarantiremiss av en läkare vid något av länets sjukhus, 

till en vårdgivare i ett annat län. Ersättningar i samband 

med sjukresa, Jönköpings Länstrafik 

 Om du genomgår återkommande kvalificerade 

behandlingar vid något av länets sjukhus, till exempel 

dialys eller strålbehandling. 

Fråga vårdpersonalen om behandlingen du genomgår ger rätt till 

sjukreseersättning. 

Du får inte ersättning för resor till hälsovård, exempelvis 

barnhälsovård, kvinnohälsovård, mammografi, BB-hemvård, 

vaccinationer och aortascreening. Du får inte heller ersättning för 

hemresa från annat län vid akut sjukdom eller olycka.”  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Henriksson Solveig Löfdahl  

 
 

http://www.jlt.se/resande/serviceresor/sjukresa/reseersattning/
http://www.jlt.se/resande/serviceresor/sjukresa/reseersattning/

