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Diarienummer

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 22-35
Tid:

2017-09-14, kl 13:00-15:40

Plats:

Konferensrum Iris, Värnamo sjukhus

Närvarande:

Jimmy Ekström, L ordförande
Britt Johansson, M §§ 22-28
Ann-Kristine Göransson, S (ers Lena Persson, S)
Solveig Löfdahl, PRO vice ordf
Kjell Lindström, SPF
Birgitta Sigfridsson, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Brendan Holden, PRO

Frånvarande:

Conny Rapp, SKPF
Ersättare:
Anna Lilja, PRO
Gunnel Tovhult, RPG
Ninette Jönsson, SPF
Övriga närvarande
Magnus Cernerud, verksamhetschef medicin- och
geriatrikkliniken § 25
Lena Lindgren, sekreterare

§ 22

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 23

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

§ 24



Digital utveckling



Läkemedelskort för äldre



Utskrivning av patienter



Patientens direktkanal



Ny ledamot

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
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Information om sjukvårdens-/sjukhusens
organisation och nivåstrukturering
Magnus Cernerud informerar om den nya organisationen inom
sjukvården/sjukhusen och nivåstrukturering samt besvarar rådets
frågor.
En bildpresentation visas med följande rubriker:
- Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo sjukhus
- Organisationsskiss 2014 och 2015
- Verksamheter inom Medicinsk vård
- Kort fakta om medicinsk vård
- Värnamo sjukhus
- Verksamheter på Värnamo sjukhus
- Dagens Medicin´s sjukhusranking
- Total vistelsetid på akutmottagningarna
- Stora satsningar på Värnamo sjukhus
- Medicin- och geriatrikkliniken
- Sommaren 2017 i Värnamo
- Specialiserad vård – Social hållbarhet
- Energi att leva livet – Ingen på sjukhus i onödan

§ 26

Information om budget 2018
Ordföranden informerar om att ett budgetinternat hållits i början
av september och att regionstyrelsens arbetsutskott tillsammans
med regionstyrelsen ska bereda ett budgetförslag.
Regionfullmäktige ska fatta beslut om budgeten vid sammanträdet
den 7-8 november.
Det råder en politisk samsyn om att stärka primärvården och en
diskussion pågår om hur det ska ske.
Vid budgetseminariet fick Länspensionärsrådet (LPR) och Rådet
för funktionsnedsättning (LFF) lämna synpunkter på
budgetprocessen.
För LPR´s räkning lämnade ordföranden följande områden som är
angelägna för äldre: vårdcentralernas arbete för äldre,
tillgänglighet, läkemedel och länstrafiken – seniorkort.

§ 27

Information av ordföranden
Ordföranden lämnar följande information:
En uppföljning av sommaren 2017 pågår. Situationen på
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akutmottagningarna har varit anstängd. Ett viktigt arbete genom
samordning och samverkan inom de olika verksamhetsområdena
har underlättat situationen, samt en god kommunikation med
kommunerna.
Ekonomin – en redogörelse över nämndernas budgetavvikelser
t.o.m. juli lämnas.
§ 28

Remiss – Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL2016/347
Beslut
Länspensionärsrådet



Överlämnar inkomna svar från RMPG, PRO och SPF till
regionstyrelsens arbetsutskott.

Information i ärendet

Regionstyrelsens Arbetsutskott önskar synpunkter från bland
annat LPR på Motion – Mindre kött och bättre kött – för klimatet,
hälsa och miljö.
Synpunkter har lämnats från RPG, PRO och SPF enligt nedan:
Synpunkter från Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG,
RPG har tagit del av motionen ”Mindre kött och bättre kött – för
klimat, hälsa och miljö” samt handling och protokoll från
Regionens arbetsutskotts behandling av ärendet.
Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter och vill framföra
följande:
 För att motivera mindre köttanvändning redovisar
motionärerna en rad statistiska uppgifter utan att i något
fall redovisa från vilka källor uppgifterna hämtats. Man
jämför köttproduktionens miljöpåverkan med
transportnäringens miljöpåverkan på ett ganska förenklat
sätt. Vår uppfattning är att sådana jämförelser är mer
komplicerade än så.
 Vi anser att Region Jönköpings läns ”Mål i program för
hållbar utveckling” är relevanta och rimliga.
 Vi rekommenderar att motionens första att-sats avslås.
 Vi anser att Region Jönköpings län i första hand ska köpa
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svenskproducerade matvaror. Det bör vara grundpolicy
även om kostnaden kan vara något högre. Ska avvikelse
göras från denna grundpolicy bör, som motionen framför,
”minimikravet vid upphandling av kött och
mejeriprodukter vara att de krav på miljöskydd och
djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver svenska
producenter är uppfyllda”.
Vi rekommenderar att motionens andra att-sats tillstyrks.

PRO Jönköpings län
Motion från Miljöpartiet de gröna.
“Mindre kött - för klimatet, hälsan och miljön”
Vi har tagit del av motionen och lämnar följande synpunkter.
Diskussion pågår hur vi ska värna vår miljö för framtida
generationer.
Dags att ändra våra matvanor som motionen påtalar.
Viktigt att vi värnar det svenska jordbruket som ser till att hålla
landskapet öppet för bete och ängsmark.
Viktigt att patienternas näringsbehov tillgodoses.
SPF har inga synpunkter på remissen.
§ 29

Sammanträdesplanering
Rådet lämnar följande önskemål inför kommande sammanträden:
Information om vilka verksamheter som finns på respektive
sjukhus och konsekvenser för patienterna, tandvården,
återkoppling av seniorkortet, uppföljning av hemsjukvården,
budgetinformation, säkerhet på vårdcentraler och sjukhus –
skalskydd, återkommande uppföljning av geriatriken på Ryhov,
situationen på ortopedkliniken på Ryhov och digitaliseringen i
sahället.

§ 30

Patientavgifter
Diarienummer: RJL 2017/2558
Vid sammanträdet i maj ställde Jan-Erik Gustavsson en fråga om
rätten att ta ut dubbel patientavgift för ett besök på en
ögonmottagning då en person fick träffa både läkare och
sjuksköterska.
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Information om vad som gäller för patientavgifter vid vårdbesök
på ögonmottagningen lämnas nu skriftligt.

Övriga ärenden
§ 31

Digitaliseringen i samhället
Birgitta Sigfridsson bertättar att hon deltar som representant i en
grupp som arbetar med digiatliseringen i samhället och som leds
av länsstyrelsen. Arbetet handlar bland annat om hur alla ska
kunna inkluderas i framtidens samhälle?
En frågan om ”Hur Region Jönköpings län arbetar med detta?”
ställs.

§ 32

Läkemedelskort för äldre
Kjell Lindström meddelar att SPF har tagit fram ett
läkemedelskort som ska användas i samtal med läkare vid
vårdbesök. Läkemedelskortet ska underlätta patienternas
egenansvar och riktar sig främst till personer födda före 1930talet.
Information kommer att lämnas till samtliga vårdcentralschefer.

§ 33

Utskrivning av patienter
Jan-Erik Gustavsson frågar om det finns regler för vilken tid på
dygnet patienter kan skrivas ut från vårdavdelningar.

§ 34

Patientens direktkanal
Gunnel Tovhult ställer en fråga kring patientens direktkanal.
Ordföranden svarar att det pågår en nationell utredning kring
klagomålshanteringen och att regler för detta kommer.

§ 35

Ny ersättare för SPF
Till ny ersättare i SPF har Ninette Jönsson, Hillerstorp valts.
En reviderad tel- och e-postlista bifogas protokollet.
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Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Jimmy Ekström

Solveig Löfdahl
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