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§ 6.

Val av protokolljusterare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att Ingemo Gustafsson ( SKPF) jämte ordföranden justerar protkollet samt
att justering sker 2016-05-25.
Förslag till beslut
Föreslås att pensionärsrådet beslutar

att jämte ordföranden justerar x protokollet 2016Paragrafen är justerad
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§ 7.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att godkänna föredragningslistan daterad 2016-04-14.
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Studiebesök - Kliniskt träningscentrum (KTC)

Sammanfattning
Magnus Ekstedt, avdelningschef på Kliniskt träningscentrum (KTC), presenterade tillsammans
med Charlotta Sjölin verksamheten. KTC är en gemensam resurs och en öppen mötesplats för
alla Region Kronobergs medarbetare där de har möjlighet att träna det enkla, men också mer
komplicerade medicinska situationer och tillstånd, tillsammans och i grupp.
Målet med verksamheten är en säkrare vård och färre vårdskador. KTC är även en insats för ökad
trygghet för personalen då det ger en möjlighet att öva innan det är skarpt läge. På KTC får man
misslyckas och pröva nytt.
Kommunikation inom team och vårdhygien är två stora områden som KTC håller flera
utbildningar inom. Utbildning av all personal i att tidigt upptäcka patienter innan deras tillstånd
försämras pågår också - så kallad pro-act-utbildning.
KTC deltar även i Region Kronobergs arbete med att öka antalet ungdomar som söker
vårdutbildningar till gymnasiet.
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Utveckla vården för äldre i västra länsdelen
Sammanfattning
Lone Larsen, utvecklingsledare på Region Kronoberg, presenterade arbetet med att
utveckla vården för äldre i västra länsdelen. Region Kronoberg har tillsammans med
Älmhults, Markaryds och Ljungby kommun inlett ett samarbetsprojekt som ska ge
kvalificerad vård i hemmet till de mest sjuka äldre och personer med kroniska sjukdomar
som vill vårdas hemma. Samverkan behövs så fort det är flera olika organisationer och
lagar som styr och det finns behov av att tydliggöra vem som gör vad inom kommun,
primärvård och sjukhusvård.
Samarbetskonceptet handlar om att utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården
samt omsorgen för de mest sjuka äldre samt för patienter med kroniska sjukdomar.
Bakgrunden till satsningen är den växande äldre befolkningen med ökade vård- och
omsorgsbehov. Uppdraget är tänka nytt och gränslöst samt utifrån individens behov.
Målgruppen är personer som är 75 år och äldre som har både hemtjänst och
hemsjukvård.
Arbetsgruppen har i djupintervjuer frågat målgruppen vad det är som gör att de mår bra
och deras svar ligger sedan till grund för målen.
Målen är:
 Att öka trygghet och delaktighet för de äldre
 Att erbjuda vård och omsorg på rätt nivå.
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Övriga frågor
Sammanfattning
Skrivelse från PRO
PRO Kronoberg i en skrivelse ställt frågor om hur Region Kronoberg resonerar kring
hälso- och sjukvården, information och inflytande, skattebas, kollektivtrafik samt
anslagen till olika organisationer kopplat till den pågående processen om att dela in
Sverige i nya och större regioner.
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) svarar att Region Kronoberg har varit
tydliga mot Indelningskommittén att Kronoberg i dagsläget önskar bygga vidare på den
nya organisationen och de samarbeten som finns över länsgränserna i flera frågor.
Regionstyrelsen anser inte att man fått svar på frågan om vad som blir bättre resultat
med storregionen. De storregionen som finns idag upvisar inte bättre resultat inom
hälso- och sjukvården än de små regioner/län som finns. Länets kommuner delar
Region Kronobergs inställning och är även de negativa till de föreslagna storregionerna.
Region Kronoberg har i sitt svar till Indelningskommittén inte tagit ställning till den
presenterade kartan där Kronoberg skulle bilda region tillsmamans med övriga
Smålandslänen samt Östergörland.
Möjligheterna till inflytande blir troligtvis mindre om förslaget om storregionern blir
verklighet då det blir färre ledamöter från Kronoberg som kommer sitta i ett eventuellt
nytt regionparlament jämfört med dagens regionfullmäktige. Möjligheterna till direkt
kontakt med ledamöter minskar därmed. Skattebasen skulle däremot bli större. För
kollektivtrafiken ser inte Region Kronoberg någon direkt påverkan då länet redan idag
samarbetar nära med grannlänen.
Fråga från PRO om färdtjänsttrafiken
I Kronoberg så får man inte åka i hela Kronobergs län om man har färdtjänst. Ska man
åka mer än 7 zoner (oavsett riktning) så hänvisas resenären till riksfärdtjänst vilket
innebär att resan måste bokas en månad i förväg.
Skåne har däremot ett annat system som innebär att resenären får åka i länets alla zoner
samt två zoner in i angränsande län. PRO skickar med frågan till sin representant i
Region Kronobergs resanderåd. Anna Fransson (S) tar också med sig frågan.
Paragrafen är justerad
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