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§ 1 Välkomna
Ordförande Elin Hoffner hälsar alla välkomna och en kort presentationsrunda
genomförs.
§ 2 Val av justerare
Inger Breil väljs till justerare av dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med några tillägg under övriga frågor: ordförande vill
informera om LHR:s konferens, Inger Breil frågan ang Hjälpmedelscentralens
rutiner samt Sonja Ejenstam ang rullatorer i bussarna.
§ 4 Föregående protokoll
Vice ordförande går igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.
§ 5 Översyn av sjukresebestämmelserna
Olle Eliasson tar upp frågan beträffande LPR:s skrivelse angående sjukresor som
inkom till Landstingsstyrelsen 2010-01-04. Det kan konstateras att ingenting har
hänt i ärendet och att landstinget återkommer i ärendet när slutrapporten är klar.
§ 6 Synpunkter på nya receptionen i sjukhuset
Annika Enarsson, enhetschef på Registerservice, är inbjuden för att LPR vill ställa
frågor om bl a skyltningen vid den nya receptionen.
Skyltning till pedagogiska hörselvården, där ett handskrivet exempel visades
för Annika. Svar från Fastighetskontoret: ”Det dyker upp små fina men
gamla hänvisningslappar som är skickade till patienterna från avdelningar
och mottagningar, de innehåller text med hänvisningar enligt den gamla
vägvisaren, vi får nog leva med det här ett tag tills alla anammat den nya
hänvisningen.”
Synpunkter ang dålig belysning på målpunkterna i taket. Svar från
Fastighetskontoret: ”Alla målpunkter är försedda med belysning, tyvärr så
stjäls lamporna ibland trots att vi satt lock för att försvåra det, om lampor är
trasiga eller saknas så ska det felanmälas.”
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Pelaren, där nummerlapparna sitter är vit, vilket försvårar för synskadade att
uppfatta den. Här önskar man en ommålning till exvis röd färg, är det
aktuellt? Svar från Fastighetskontoret: ”Frågan överlämnas till Arne, som är
projektledare så får han gå vidare med den frågan.”
Annika har också ställt frågan om att landstinget borde få tillverka sina egna
skyltar. I dagsläget tycks det beställas hos någon leverantör och
leveranstiderna är långa. Det borde kunna skötas hos oss själva då vi också
tycks ha resurser för det. Det har inte kommit något svar på den frågan.
Landstingets pensionärsråds beslut
Tackar Annika för svaren som hon fört vidare till Fastighetskontoret och som är
återgivna här ovan.
§ 7 Verksamhetsberättelse 2011 (årsbokslut)
Ordförande har gett Ingrid i uppdrag att upprätta en verksamhetsberättelse för
2011. Den bifogades tillsammans med kallelsen till detta sammanträde.
§ 8 Verksamhetsplanering 2012
Förslag till verksamheter under 2012:
Efterlysa slutrapport ang sjukresor från Landstingsstyrelsen
Läkemedelsstrateg bjudas in till LPR
Bjuda in Fastighetskontoret ang flyttningar inom Sjukhuset, nytt Sjukhus?
Hjälpmedelscentralens rutiner, vad har hänt med inlämnad skrivelse?
Stadsbussarna ang rullatorer?
§ 9 Brukarrevision av Återhämtnings- och Rehabiliteringsenheten (ÅRE) vid område Psykiatri
Lena Larsson redovisade en brukarrevision som utförts inom ÅRE (K 2) vid
område Psykiatri under perioden februari till och med augusti 2011. Den
omfattade fyra teman: bemötande, inflytande, tillgänglighet och nytta.
Syftet med brukarrevisionen var att utifrån brukare och anhörigas erfarenheter
synliggöra förbättringsområden och utveckla verksamheten inom område
Psykiatri, så att det blir bättre vård för samtliga brukare.
Landstingets pensionärsråds beslut
Tackar Lena för den intressanta föreläsningen.
Brukarrevisionen redovisas som bilaga till protokollet.
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§ 10 Övriga frågor
Ordförande informerade om Handikapprådets tillgänglighetskonferens den 15
mars och ställde frågan om vem som ville närvara vid den.
Landstingets pensionärsråds beslut
En representant från respektive organisation får närvara med arvodes- och
reseersättning vid ifrågavarande konferens.
§ 11 Nästa möte flyttat
Beslut har tagits om att nästa möte skulle vara fredag den 27 april, men ett förslag
är nu att flytta mötet till torsdag den 26 april.
Landstingets pensionärsråds beslut
Ingen hade något att erinra mot detta förslag och nästa möte kommer att äga rum
torsdagen den 26 april kl 09.00-12.00 i ”Musslan” på sjukhuset.
§ 12 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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