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Länspensionärsrådet (LPR) §§ 12-20 

Tid: 2018-05-24, kl 13:00-16:20 

Plats: Konferensrum, plan 4, Hus 05, Nässjö Vårdcentrum 
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Jimmy Ekström, L ordförande 

Helena Stålhammar, C (ers Britt Johansson, M) 

Solveig Löfdahl, PRO  

Jan-Erik Gustavsson, PRO 

Brendan Holden, PRO  

Kjell Lindström, SPF 
Birgitta Sigfridsson, SPF  

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

 

Ersättare 

Ninette Jönsson, SPF 

 

Ej närvarande 

Lena Persson, S 

 

Övriga närvarande 

Britt Forsberg, verksamhetschef § 15 

Maria Gullstrand Svensson, telefonist, § 15 

Ottilia Ahlgren sjuksköterska, spec 

telefonsjuksköterska § 15 

Tommy Haag, säkerhetschef § 16 

Ulrika Stefansson utredare § 17 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

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

§ 13 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 
- Äldremottagningar på vårdcentralerna  

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

§ 15 Invånarservice, 1177 vårdguiden och 
kontaktcenter 
Britt Forsberg, Maria Gullstrand Svensson och Ottilia Ahlgren 

informerar och svarar på ledamöternas frågor. 
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Bildpresentationer med följande rubriker visas: 

- Information om Kontaktcenter (KC) 

- Tjänster och ärendehantering som KC ansvarar för  

- forts. 

- forts. 

- forts. 

- Frågor från allmänheten 

- Hänvisning och samtalskoppling 

- Våra mål och resultat 

- Personalbemanning och arbetsmiljö 

- Utbildningsinsatser 

- Verktyg 

- Råd och arbetsteam för kontaktcenter 

- Automatisk telefonist 

 

- Vad är 1177? 

- 1177 vårdguiden på telefon - Region Jönköpings län 

- Målsättning 

- Samtal/år 

- ”Tio-i-topp” 

- Hänvisningsnivåer 

- Samtalsprocessen 

- Rådgivningsstöd och hänvisningskatalog 

- Exempel 

- Nationell samverkan ex Region Östergötland 

§ 16 Säkerhet på vårdcentraler och sjukhus - 
skalskydd 
Tommy Haag informerar och svarar på ledamöternas frågor.  

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Totalt antal brott, Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 

- Misshandel och olaga hot, Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 

- Polisanmälda brott, Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 

- Stöld från patient/besökare/sjukhusets inventarier,  

Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 

- Narkotikabrott, Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 

- Skadegörelse, Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 

- Övriga brott (inkl inbrott), Länssjukhuset Ryhov 2006-2017 
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§ 17 Uppföljning Strategiplan Äldre 2018-2022 
Ulrika Stefansson informerar och svarar på ledamöternas frågor.  

En bildpresentation med följande rubriker visas: 

- Strategigruppen ansvar för: 

- Strategi äldre 2018-2022  

Det ska vara gott att leva – hela livet 

- Vad är viktigt för dej som senior/för seniorer och äldre? 

- Strategiska mål    -    Två fokusområden 

- Påverkansanalys 

- Självständighet, delaktighet och egenansvar 

- Ålder och antal ….. 

- Hälsans bestämningsfaktorer 

- forts. Bibehållande av hälsa – aktivt liv ….. 

- Just nu 

§ 18 Trygg och säker vård och omsorg – exempel på 
en ”resa” genom vårdsystemet 
Ulrika Stefansson informerar och svarar på ledamöternas frågor, 

samt visar en bildpresentation med följande rubriker: 

- Att vara på sjukhuset och skrivas ut ……. 

- Vårdplaneringsprocess (som är välfungerande)  

- Esther Ohlsson 83 år 

- forts. genom processens ”olika delar” 

- Esther är hemma! 

 

- Vårdplaneringsprocess (som inte fungerar så väl) 

- Esther Persson 

- forts. genom processens ”olika delar” 

- Esther är hemma! 

§ 19 Information av ordföranden 
Återkoppling av budget 2018 

Fokus på kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare. 

Ett hållbart arbetsliv med heltid som norm är i stort sett uppfyllt. 

Satsningar görs på införande av karriärtjänster för sjuksköterskor 

och reformer för höjda ersättningar vid nattjänstgöring.  

En plan är framtagen för att bli oberoende av hyrbemanning. 

 

Budget 2019 

Nämnderna arbetar med budgetförslag som ska antas vid 
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sammanträden i slutet av juni. Fokus ligger på en återhållsam 

ekonomi, samtidigt som vissa verksamhetsområden har svårt att 

hålla sin budget innevarande år. 

Partierna signalerar vad de vill prioritera under kommande år. 

Allianspartierna har presenterat ett fortsatt samarbete med fokus 

på några frågor inom kollektivtrafik/järnväg, 

kompetensförsörjning/attraktivitet i arbetslivet, tillväxt/forskning, 

samt primärvård 30/30 (50-60 miljoner kronor årligen). 

  

Återkoppling av seniorkortet 

Ett beslut är taget i regionfullmäktige, men finansieringen är inte 

klar. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) ska ta 

fram ett förslag till finansiering i sitt budgetförslag.  

En undersökning av resvanor och en kartläggning av resbehov för 

åldersgruppen + 75 år, genomförs nu.  

 

Regler för utskrivning 

Det finns inga särskilda regler för vid vilken tid på dygnet en 

patient kan skrivas ut från sjukhuset. Individuella hänsyn ska 

alltid tas till varje patients behov och vid varje enskild situation. 

 

Rapport om situationen på ortopedkliniken på Länssjukhuset 

Ryhov lämnas. 

 

Information om geriatriken ska vara en återkommande punkt vid 

varje sammanträde. 

 

Svar lämnas på Kjell Lindströms frågor från föregående 

sammanträde, bilaga.  

 

I den pågående planeringen inför sommaren 2018 kommer 

vårdplatsantalet att vara detsamma som förra året på Värnamo 

sjukhus, Länssjukhuset Ryhov kommer att ha något fler 

tillgängliga vårdplatser jämfört med sommaren 2017. På 

Höglandssjukhuset Eksjö däremot kommer antalet vårdplatser att 

vara färre än 2017, eftersom det är svårigheter med bemanningen 

där. En åtgärdsplan håller på att tas fram för hur en eventuell 

situation med överbeläggningar ska hanteras. 

Regionen har ett kontinuerligt och väl fungerande samarbete med 

kommunerna. Samarbetet efter den nya lagens införande fungerar 

bra och en utvärdering görs fortlöpande för att förbättra 
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processerna. 

 
 

Övriga ärenden 

§ 20 
 

Äldremottagningar på vårdcentralerna 
Solveig Löfdahl frågar om äldremottagningar på vårdcentralerna.  

 

Ordföranden svarar att Motion - Inför Äldremottagningar på 

vårdcentralerna (RJL2017/1420) bifölls av regionfullmäktige vid 

sammanträdet den 22 maj.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Jimmy Ekström Solveig Löfdahl  

 
 




