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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Länspensionärsrådet  17-25 

Tid: 2022-10-19, kl 13.00-16.00 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Håkan Sandgren (S), ordförande 

Kjell Lindström, SPF, vice ordförande 

Helena Stålhammar, (C) 

Thomas Bäuml, (M) 

Britt Johansson, SPF 

Marie-Louise Stålbark, RPG 

Conny Rapp, SKPF 

Brendan Holden, PRO 

Elly Henrysson, SPF 

Ragnhild Lorefors, SPF 

Marianne Alexandersson, PRO 

Kenneth Andersson, PRO 

Gun Andersson, PRO 

 

Övriga:  

Eva Timén, folkhälsoutvecklare 

Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv 

Lena Jönsson, Syncentralen 

Lena Strand, nämndsekreterare  

§ 17 Öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och upprop 

sker. 

§ 18 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag . 

§ 19 Föregående protokoll 
Föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 20 Fast vårdkontakt 
Charlotta Larsdotter, direktör Vårdcentralerna Bra liv, presenterar 

verksamheten på vårdcentralerna. 

 

Kjell Lindström påpekar att fast vårdkontakt ska, enligt beslut 

2015, finnas men saknas ändå på många vårdcentraler.  

 

I intervjuerna som genomförts med 90-åringarna anger bara 17% 

att de har ett direktnummer att ringa och att övriga saknar fast 

vårdkontakt. 

 

Diskussion om hur man ökar denna andel. 
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Charlotta Larsdotter tar med sig frågan och kommer att informera 

verksamheten om att prioritera detta. 

§ 21 Hjälpmedel – Syncentralen 
Lena Jönsson, Syncentralen redogör för och visar hjälpmedel som 

finns och svarar på frågor. För att komma i kontakt med 

Syncentralen behövs remiss från ögonklinikens läkare för att 

säkerställa att ingen allvarlig sjukdom ligger bakom 

synnedsättningen. 

§ 22 Slutrapport – Livet som 90-åring 
Kjell Lindström redogör för slutrapporten – Livet som 90-åring. 

Två huvudproblem påpekas – digitalt utanförskap och avsaknad 

av Fast vårdkontakt. 

 

Positiva reflektioner är att man känner sig pigg och frisk, inga 

ekonomiska problem trots låg pension och ingen känner sig 

diskriminerad pga ålder.  

 

Informationen läggs till handlingarna. 

§ 23 Kommande sammanträden – innehåll? 
Förslag på innehåll för kommande sammanträden: 

 Sammanträdet den 8 december förläggs på Spira med 

fokus på Kultur och där representant från kultursektionen 

bjuds in. Möjlighet finns att följa med bakom kulisserna. 

§ 24 Övrig fråga 
IVO har skrivit en rapport – ”Tillsyn av medicinsk vård och 

behandling vid särskilda boenden för äldre” – som önskas finnas 

med på dagordning när nya Länspensionärsrådet tillträtt 2023. 

 

 Nästa sammanträden 
Nästkommande sammanträden är på Spira den 8 december. 

§ 25 Avslutning 
Håkan Sandgren tackar och avslutar sammanträdet kl 16.00  
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Vid protokollet 

Lena Strand 

Justeras 

 
Håkan Sandgren 

Ordförande 

Kjell Lindström 

Vice ordförande  

 
 

 

Protokollet är justerat 2022    -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


