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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 10-21
Tid:

2017-05-29, kl 13:00-16:20

Plats:

Sal B, Regionens hus

Närvarande:

Jimmy Henriksson, L ordförande
Britt Johansson, M
Lena Persson, S §§ 10-16
Anna Lilja, PRO
Ragnhild Lorefors, SPF
Elisabeth Lindberg, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG
Conny Rapp, SKPF
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Brendan Holden, PRO

Frånvarande:

Solveig Löfdahl, PRO vice ordf
Kjell Lindström, SPF
Birgitta Sigfridsson, SPF
Ersättare:
Gunnel Tovhult, RPG
Övriga närvarande
Siw Kullberg, kanslidirektör § 13
Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv § 16
Barbro Knopp Johlander, fastighetsutvecklare § 17
Lena Lindgren, sekreterare

§ 10

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 11

Justerare
Jan-Erik Gustavsson utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

§ 12

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

§ 13



Patientavgifter



Nya ledamöter

Informationssäkerhet
Siw Kullberg informerar om regionens arbete med
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informationssäkerhet och svarar på ledamöternas frågor.
Ett bildspel visas med följande rubriker:
- Informationssäkerhet, Integritet, Säkerhet för förtroendevalda
- Säkerhet och trygghet
- Den säkra regionen
- Informationssäkerhet
- Integritet
- Ansvar
- Informationssäkerhetsorganisation
- Arbetsområden – kompetensstöd
- Vanligaste frågorna från verksamheten
- Vanligaste frågorna från medborgare
- Samverkan/Samarbete
- Bättre integritet för medborgare
- GDPR (General Data Protection Regulation)
- Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
§ 14

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 15

Information av ordföranden
Ordföranden lämnar följande information:
Budgetarbetet pågår i styrelsen och nämnderna. Beslut om
nämndernas budgetförslag ska tas vid sammanträden i juni.
Alliansledningens förslag som oppositionen kan lämna
synpunkter på lämnas inför dessa sammanträden.
Budgetuppföljningen till och med april månad visar att hälso- och
sjukvården har en bättre ekonomisk situation än på mycket länge.
Några verksamheter kämpar fortsatt mot ett underskott där
kostnadsläget till viss del orsakas av ett behov av hyrpersonal.
Länstrafiken har en fortsatt utmaning med kostnadstäckningsgrad
inför 2018. Målet är 40 % egenfinandiering på kort sikt och 50 %
på längre sikt. I dagsläget har det sjunkit till under 40 %. Det vill
säga att trafiken idag är över 60 % skattefinansierad.
Det subventionerade ungdomskortet har ökat resandet för
ungdomsgrupperna vilket är positivt, men också innebär en
ytterligare försvårande faktor för att nå högre egenfinansiering
inom länstrafiken.
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Sommarplaneringen för hälso- och sjukvården påbörjades redan
under förra hösten och det mesta är nu löst med undantag för
intensivvården på Ryhov och 1177 där man fortsatt arbetar för att
lösa bemanningen fullt ut under de åtta semesterveckorna.
Personalen får ingen extra ersättning utöver gällande
kollektivavtal förutom inom kvinnokliniken där detta redan tidigt
under året beslutades vara ett verktyg att lösa bemanningen. Målet
är att extraersättningar inte ska behöva förekomma.
I planeringen inför sommaren har man utgått från frågan ”Vad
måste vi ha för verksamhet igång?" Därefter har man sett över hur
mycket personal som behövs för detta?”
En fråga som ställs är - Hur kan olika verksamhetsområden
samarbetar och kan denna samverkan fortsätta även efter
sommarperioden?
Beläggningssituationen på sjukhusen följs dagligen.
Kommunerna och regionen samarbetar allt tätare för att de
patienter som är medicinskt färdigbehandlade inom slutenvården
snabbare kan tas om hand och få det stöd de behöver av
primärvård, hemsjukvård och hemtjänst.
§ 16

Framtidens läkarmedverkan vid
äldreboenden/hemsjukvården
Charlotta Larsdotter informerar om framtidens läkarmedverkan
vid äldreboenden/hemsjukvården och svarar på ledamöternas
frågor. Ett bildspel visas med följande rubriker:
- Vårdcentralerna Bra Liv
- Våra kärnvärden
- Bra Liv i fakta
- Vision och värderingar
- ”Jag är stolt över den fina primärvård som Bra Liv bedriver”
- Ekonomi
- Total ersättning
- Socialstyrelsen om GOTT ÅLDRANDE
- Det är det här vi vill……..2017
- Stort Grattis till Eksjö-, Norrahammar-, Rosenhälsan- och
Tranås vårdcentraler, SFAM:s Kvalitetspris 2016
- Trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning
- 7 saker att ha fokus på ……
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- Bra Liv senior
- Syfte
- Kriterier
- Rosenhälsan bästa äldrevårdcentralen!
- Det här ska vi göra ……
- ”Efter ett besök hos oss ska patienten lämna oss med känslan av
att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en
tydlig medvetenhet om vad nästa steg är”
§ 17

Nybyggnation på Länssjukhuset Ryhov
Barbro Knopp Johlander informerar om nybyggnationer på
Länssjukhuset Ryhov och svarar på ledamöternas frågor. Ett
bildspel visas med följande rubriker:
- Presentation Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov
- Varför har vi gjort en översiktsplan?
- Länssjukhuset Ryhov
- Översiktsplanen innehåller två delar
- Delprojekt/utredningar som kompletterar Översiktsplanen
- Fastighetsutvecklingsplan Utgångspunkter
- Utbyggnadsförslag analys av olika alternativ
- Samband och struktur
- Lokalförsörjningsplan utgångspunkter
- Prioriteringar
- Starta med nybyggnad
- Region Jönköpings län vill bygga för framtidens vård. För att
möta patienternas behov. För att skapa förutsättningar för en säker
vård och en god arbetsmiljö.
- För ett bra liv i en attraktiv miljö Presentation av projekt D1
- Forskning och framtid
- Evidensbaserad design
- Förstudien för hus D1
- Volym och verksamheter
- Hus D1 Länssjukhuset Ryhov vårdavdelningar
- Vårdrummet
- Utemiljön
- Utbyggnad av teknisk försörjning
- Cykelparkeringar – ersättas och utökas
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- Parkeringsplatser
- Andra projekt på Ryhov
§ 18

Rapport om pensionärsorganisationernas
granskning av vårdcentralerna
Ragnhild Lorefors lämnar en kort sammanfattning av hur teamen
varit sammansatta, hur granskningen gått till, samt om
poängsättningen. En slutrapport finns framtagen med en
resultatsammanställning med totalpoäng för varje vårdcentral.
Pensionärsorganisationerna har träffat politikerna och informerat
om resultatet.
En uppföljning planeras under 2018 eller senast våren 2019.

§ 19

Sammanträdesplanering
Nästa sammanträde den 14 september önskar rådet eventuellt få
förlagt till Värnamo sjukhus.
De önskar få information om vilka verksamheter som finns på
respektive sjukhus. Konsekvenser för patienterna?
Tandvården
Återkoppling av seniorkortet
Uppföljning av hemsjukvården
Budgetinformation

Övriga ärenden
§ 20

Patientavgifter
Jan-Erik Gustavsson ställer frågan om det är rätt att ta ut dubbel
avgift för ett besök på en mottagning vid ett och samma tillfälle.
Han ger ett exempel där en person blivit kallad till en
ögonmottagning. I kallelsen lämnas information om att besöket
kostar 500 kronor, eftersom personen ska träffa både en läkare
och en sjuksköterska vid besöket.
Information om vad som gäller vid vårdbesök ska lämnas vid
nästa sammanträde i september.
Rådets ledamöter önskar ett skriftligt svar!
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Nya ledamöter
Till ny ledamot i länspensionärsrådet efter Anna-Stina Sjöholm
Söder har Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF)
valt Conny Rapp.
Till ny ersättare i länspensionärsrådet för Sveriges
pensionärsförbund (SPF) har valts Ragnhild Lorefors.
En reviderad tel- och e-postlista bifogas protokollet.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Jimmy Henriksson

Jan- Erik Gustavsson
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