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Protokoll
Datum: 2015-11-20

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2015-11-20

Datum för anslags
uppsättande

2015-12-01

Förvaringsplats för
protokollet

Regionhuset

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Ingrid Sivermo
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Val av protokolljusterare och förslag till justeringsdatum
Godkännande av föredragningslista
Information- Rehabilitering
Information- Ambulansverksamheten
Övriga frågor
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Protokoll
Datum: 2015-11-20

§ 16.

Val av protokolljusterare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att jämte ordföranden justerar Barbro Karlsson(SKPF) protokollet 2015-11-30.
Förslag till beslut
Föreslås att pensionärsrådet beslutar
att jämte ordföranden justerar x protokollet 2015-12-x
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2015-11-20

§ 17.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att godkänna föredragningslistan med tillägg av Åke Wenrups(SPF) förslag om
informationsärenden på kommande pensionärsråd, under övriga punkter.
Paragrafen är justerad
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Datum: 2015-11-20

§ 18.

Information- Rehabilitering
Beslut
Pensionärsrådetet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Centrumchef Lena Nazzal för primärvårds- och rehabcentrum, informerade om länets
rehabilitering.
L Nazzal berättade om de olika rehabiliteringsenheter som finns i länet och om de olika
professioner som arbetar där. Rehabiliteringsåtgärderna kan ex. vara :










Bedömningar, utredningar
ADL- aktiviteter i dagliga livet
Träning
Råd, instruktioner
Behandling: Samtal, manuell behandling etc
Hjälpmedel
Nutrition
Samordning, samverkan (SVP, SIP, Rehabplan….)
Med SIP menas samordnad individuell plan. Det är en ny lag som ger personer som har
många insatser från olika håll ex. vården, kommunen och Försäkringskassa möjlighet till
samordning mellan de olika aktörerna. Alla måste komma till möte och man skriver
gemensamt en plan för de behov som finns och de åtgärder som behöver genomföras.
Det är mycket viktigt med samverkan inte minst med kommunerna, LINK en delvis
gemensam datajournal underlättar arbetet. Växjö kommun och Region Kronoberg håller
också på att bygga en gemensam hjälpmedelscentral.
Rehabiliteringsenheterna arbetar mycket efter de riktlinjer som tas fram för olika
diagnoser. Riktlinjerna utgår från senaste forskning och kunskaper och de
evidensbaserade metoder som finns.
Nyheter på rehabiliteringsområdet är ett nytt cancerrehabteam på lasarettsrehab och en
trafikmedicinsk enhet som bedömer förmågan att köra bil.
Broschyrer om samordnad individuell plan delas ut och bildspelet bifogas protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Information- Ambulansverksamheten
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Stefan Engdahl verksamhetschef ambulansen informerade om ambulansverksamheten i
länet.
Ambulansen är en del av en sammanhållen vårdkedja och har varit länsövergripande
sedan 2010. Det finns avtal med räddningstjänsten IVPA- I väntan på ambulans. Viktigt
i glesbygd, där det tar längre tid för ambulansen att komma fram då de ex. kan påbörja
hjärt-och lungräddning.
Ambulansen har arbetat mycket med värdegrund och bemötande, varje förare har fått
12 timmars utbildning i grupp.
S Engdahl berättar vidare om ambulansernas tekniska utrustning och olika
kommunikationssystem och slår fast att tidningarnas uppgifter inte alltid stämmer.
Ambulansen i Kronoberg har bra fordon, de fastnar inte i snön (senaste upphandlingen
har fyrhjulsdrift) och det finns alltid en vårdare hos patienten. Flertalet vårdare är också
sjuksköterskor med specialutbildning.
Bildspel bifogas protokollet
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet
att ärenden på februarimötet 2016 blir: operationsköer-vårdprocesser,kontant
betalning, 1177-vårdguiden och journal via nätet.








Sammanfattning
Reglemente, riktlinjer bidrag, informerades om regionfullmäktiges beslut 2015-1028, om reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region
Kronoberg,(utdelades vid mötet och bifogas protokollet).
Pensionärsråd 2016
8 februari, kl. 10.00-12.00, Regionhuset
9 maj, kl. 10.00-12.00, Regionhuset
12 september, kl. 10.00-12.00, Regionhuset
12 december kl. 10.00-12.00, Regionhuset
Åke Wenrup(SPF) förslog följande informationärenden till kommande
pensionärsråd






Budget och kompetensförsörjning
Kulturplan
Kontant betalning
Operationsköer
Ordförande Anna Fransson föreslog även 1177- vårdguiden och journal via nätet.
Paragrafen är justerad

8

