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Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-11 

Tid: 2018-03-08, kl 13:00-15:40 

Plats: Konferensrum C, Regionens hus 
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Solveig Löfdahl, PRO ordförande 

Mari Lindahl, L (ers Jimmy Ekström, L) 

Britt Johansson, M  

Kjell Lindström, SPF 
Ragnhild Lorefors, SPF (ers Birgitta Sigfridsson, 

SPF)  

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Rolf Jonsson, SKPF (ers Conny Rapp, SKPF) 

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Brendan Holden, PRO 

 

Ersättare: 

Gunnel Tovhult, RPG 

Anna Lilja, PRO 

 

Ej närvarande: 

Lena Persson, S 

 

Övriga närvarande 

Jane Ydman, ekonomidirektör §5 

Anna-Karin Malm, serviceresechef §6 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§1 Mötets öppnande 
På grund av förhinder att delta för ordföranden Jimmy Ekström, 

leder vice ordföranden Solveig Löfdahl mötet och hälsar alla 

välkomna.  

§2 Protokolljusterare 

Rådet utser Britt Johansson att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande ändringar och tillägg av 

ärenden: 
- Informationen om säkerhet på vårdcentraler och sjukhus, samt 

ordförandens punkt, flyttas till sammanträdet i maj 

- Frågor: Budgetuppföljning i relation till befolkningsökningen 

och Hur digitala läkarbesök påverkar Region Jönköpings län 
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- Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård  

- Portabel hörslinga 

- Avtal - Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

- Kallelsen till Länspensionärrådet 

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

§5 Budget 2019 
Jane Ydman informerar och svarar på ledamöternas frågor bl. a. 

om Budgetuppföljning i relation till befolkningsökningen och Hur 

digitala läkarbesök påverkar Region Jönköpings län ekonomiskt. 

 

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Inför budget 2019 

- Välfärdsutmaningen 

- Långtidsprognos Region Jönköpings län 

- Långtidsprognos Region Jönköpings län, forts. 

- Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

- Beslutad budget 2018 

- Budgetprocessen 

§6 Information om resor i vården m.m. 
Anna-Karin Malm informerar och svarar på ledamöternas frågor.  

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Serviceresor 2018 

- Sjukresa - lagar 

- Sjukresa - regelverk 

- Sjukresa forts. 

- Färdtjänst till vården? 

- Hur betalar jag min färdtjänst/sjukresa? 

- Vilket telefonnummer ringer jag och när? 

- Utmaningar 

 

Anna-Karin Malm avslutar med att hon gärna kommer till 

pensionärsorganisationernas sammanträden och informerar om 

service- och sjukresor. 
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§7 Konferensinbjudan 
Information lämnas om Elmia Äldre den 24-25 april 2018 samt 

om Kunskapsseminarium Nya riktlinjer vid demenssjukdom den 

5 april i Jönköping. Enligt programmen har inbjudan även 

skickats direkt till pensionärsorganisationerna.  

§8 Sammanträdesplanering 
Förhandsinformation inför nästa sammanträde den 24 maj: 
Sammanträdet äger rum i Nässjö med studiebesök på 1177, 

information om säkerhet på vårdcentraler och sjukhus,  

Ordförandens information om bl.a.: 

- Återkoppling budget 2018 

- Återkoppling av seniorkortet 

- Utskrivning av patienter från sjukhusen 

Prioriterad information till sammanträdet är också: 

- Fortlöpande uppföljning av geriatriken vid varje sammanträde 

- Regler för utskrivning av patienter från sjukhusen.  

 

Övriga önskemål som kvarstår från tidigare sammanträden är 

information om: 

- vilka verksamheter som finns på respektive sjukhus och 

konsekvenser för patienterna,  

- tandvården,  

- återkoppling av seniorkortet,  

- uppföljning av hemsjukvården,  

- situationen på ortopedkliniken på Ryhov och  

- hur digitaliseringen i samhället påverkar vården, 

- mobila teamen – processbeskrivning ex på vad som händer – 

följa en patient. 

 
 

Övriga ärenden 

§9  
 

Portabel hörslinga 
Vid sammanträdet i november 2017 informerade ordföranden om 

att det finns en portabel hörslinga som kan användas i 

konferensrum där det saknas en fast slinga. Hörslingan skulle 
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prövas vid dagens sammanträde.  

 

Eftersom ingen av rådets ledamöter är i behov av en hörslinga 

lämnades endast information om att den finns och att den kan 

bokas till kommande sammanträden om behov uppstår. 

§10 Avtal - Lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Rådet önskar få ta del av det avtal som finns mellan Region 

Jönköpings län och kommunerna. 

§11 Kallelsen till sammanträdet 
Rådets ledamöter framför önskemål om att kallelsen till 

Länspensionärsrådets sammanträden ändras så att kolumnen med 

För kännedom tas bort så att alla ledamöter kallas på lika villkor. 

Frågan tas upp vid nästa sammanträde.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Solveig Löfdahl Britt Johansson  

 
 


