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Britta Croona (PRO Kronoberg)
Gunvor Petersson (SKPF)
Barbro Karlsson (SKPF)
Allan Nilsson (PRO Kronoberg) ersätter Elsa Jönsson
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Eva Pettersson Lindberg, stabschef hälso- och sjukvårdsledning §10
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Datum för anslags
uppsättande

2017-05-31
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.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Ulrika Joelsson Gustafsson
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Informationsärende - Personcentrerad vård
Nivåstrukturering av sjukvården
Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre
Inbjudan från Socialstyrelsen gällande kampanjen Balansera mera
Övriga beslutsärenden
Övriga informationsärenden
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§ 7.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-05-11 med följande tillägg
under ärende 8 övriga informationsärenden:
- Fast vårdkontakt
- Artrosskolan
- Behovet av läkemedelesgenomgångar
- Rehabilitering av patienter efter en hjärtinfarkt
- Nästa sammanträde för Pensionärsrådet
Förslag till beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-05-11.
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§ 8.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att jämte ordföranden utse Allan Nilsson att justera protokollet samt
att justering sker 2017-05-30.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att jämte ordföranden utse Allan Nilsson att justera protokollet samt
att justering sker 2017-05-30.
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§ 9.

Informationsärende - Personcentrerad vård
Beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Sara Maripuu, processledare vid Utvecklingsenheten redogör för Region Kronobergs
arbete med personcentrerad vård.
- Region Kronobergs definition av personcentrerad vård är att utgå från personens
berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdprocess.
Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal möjliggör
delat beslutsfattande om bästa vård.
- Begreppet personcentrerad vård är en vidareutveckling av patientcentrerad vård och
tydliggör att varje patient är en person som större delen av sin tid lever ett liv utanför
hälso- och sjukvården.
- Nya Patientlagen
- Region Kronobergs värdegrund - Respekt för människan.
Arbetet med att vidareutveckla den personcentrerade vården kommer även att vävas in i
framtagande av Region Kronobergs strategidokumente "Framtidens hälsa 2027" genom
följande aktiviteter:
- Arbetsgrupp
- Studiecirklar
- Vårdgivarwebben
- Vårdplan
- Information till patienter
- Nationell samverkan
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 10.

Nivåstrukturering av sjukvården
Beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Eva Pettersson-Lindberg, Enhetschef vid Utvecklingsenheten redogör för arbetet med
nivåstrukturering inom sjukvården:
- Kunskap ger nya möjligheter
- Delaktighet och inflytande
- Nivåstrukturering – rätt insatser på rätt nivå
- Det vanliga - ofta förekommande
- Regional och nationell nivåstrukturering
- Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa
- Regional samverkan – resurskrävande och smala diagnoser
Ledamöterna i Pensionärsrådet välkomnar förslaget i utredningen och anser att det är bra
att Region Kronoberg redan börjat tillämpa delar av arbetssättet redan.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 11.

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre
Beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson informerar om Avgiftsfri öppenvård för
personer som är 85 år eller äldre, sedan 1/1 2017. Pensionärsrådets ledamöter lyfter
följande:
- Verksamheten verkar inte känna till förändringen som har trätt ikraft.
- Gäller avgiften även för öppenvården i hemmet?
Regionstyrelsens ordförande lovar att framföra Pensionärsrådets synpunkter till hälsooch sjukvårdsdirektören för vidare verkställande i verksamheten, samt undersöka
huruvida förändringen även gäller öppenvård i hemmet.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 12.

Inbjudan från Socialstyrelsen gällande kampanjen Balansera mera
Beslut
Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Gunvor Petersson, SKPF, informerar om Socialstyrelsens initiativ "Balansera mera". En
nationell kampanj genomförs vecka 40. den 2-8 oktober 2017. Kommuner, region och
landsting inbjuds att delta och ordna aktiviteter under denna vecka på hemmaplan.
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson meddelar att Region Kronoberg inte tagit
initiativ i ärendet utan vill först efterhöra pensionärsorganisationernas intresse av att
medverka. Pensionärsrådets ledamöter meddelar att de ställer sig positiva till att
medverka, varpå Region Kronoberg kommer meddela Socialstyrelsens att såväl Region
Kronoberg som länets pensionärsorganisationer är intresserade av att delta i kampanjen
"Balansera mera".
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Fallprevention - Balansera mera 2017 års kampanj
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§ 13.

Övriga beslutsärenden
Beslut
Inga övriga beslutsärenden föreligger vid sammanträdet.
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§ 14.

Övriga informationsärenden
Beslut
Regionstyrelsens Pensionärsråd beslutar
att noterna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Under ärendet övriga informationsärenden har följande frågor lyfts:
Fast vårdkontakt
Gunvor Pettersson informerar om Socialstyrelsens riktlinjer angående fast vårdkontakt
som ska fastställas senare under 2017.
Artros-skolan
Allan Nilsson, PRO Kronoberg, ställer fråga angående antal tillfällen patienter med artros
får delta i Artros-skola, samt nyttja lokalerna. Regionstyrelsens ordförande föreslår att
Chef för Primärvårdscentrum Lenna Nazzal Andersson inbjuds till Pensionärsrådets
nästa sammanträde för att redogöra för ärendet.
Behovet av läkemedelesgenomgångar
Med anledning av kampanjen "Balansera mera" lyfts behovet av läkemedelsgenomgångar
för äldre, då kvarstående läkemedel kan leda till falloloyckor m.m.
Rehabilitering av patienter som genomgått en hjärtinfarkt
Åke Wenrup, SPF Seniorerna, lyfter frågan om rehabilitering av patienter som genomgått
en hjärtinfarkt. Information i ärendet återkommer på Pensionärsrådets kommande
sammanträde.
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för Pensionärsrådet är den 14 september kl. 14-16 ca
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