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§ 13 Välkomna
Ordförande Elin Hoffner förklarar sammanträde öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 14 Val av justerare
Inger Breil väljs till justerare av dagens protokoll.
§ 15 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med några tillägg under övriga frågor: Elin Hoffner
informerar från landstingsstyrelsen, Inger Breil redovisar en enkät om tillgänglighet
samt rapporterar från etiska kommittén.
§ 16 Föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.
§ 17 Val av nya representanter från SPF samt vice ordförande
Olle Eliasson redovisar nyval av representanter från SPF till LPR. Olle avgår som
ordinarie ledamot och ersätts av Leif Westergren, SPF Östersund. Ingeborg
Olsson avgår som ersättare och efterträds av Nils-Olof Mårtensson, SPF
Strömsund. Valen gäller fr o m nästa möte i juni.
Eftersom Olle Eliasson är vald till vice ordförande i LPR så väljs en efterträdare
till honom.
Landstingets pensionärsråds beslut
Ett enigt möte väljer Inger Breil till vice ordförande i LPR.
§ 18 Trafikförsörjningsprocessen
Ruth Ericsson, Regionförbundet Jämtlands län, redovisar att en ny
kollektivtrafiklag är under utarbetande. Regionförbundet (RKM) skall ansvara för
att det upprättas ett regionalt trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska
besluta om. Ett antaget program skall finnas klart den 1 oktober 2012. Den gamla
lagen är 30 år och vardagsresandet har ändrats och begreppen måste anpassas till
EU. Diskussion fördes och LPR delgav sina synpunkter som kommer att
vidarebefordras till utredningen. Beslut kommer att tas i oktober av
Regionförbundets styrelse. Underlaget som Ruth Ericsson redovisade bifogas
protokollet.
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§ 19 Återkoppling av svar från Hjälpmedelscentralen
Elin Hoffner redovisar svaret från Hjälpmedelscentralen angående rutiner kring
förskrivning av elrullstolar. Utdrag ur Landstingsstyrelsens sammanträdesprotokoll
samt svaret från Hjälpmedelscentralen bifogas protokollet.
§ 20 Budgetuppföljning
Elin Hoffner informerade om budgeten för 2012. Det har skett en neddragning
sedan föregående år med 12.000:- kronor.
Landstingets pensionärsråds beslut
Accepterar neddragningen och anser att det är ok utifrån att besparingskrav ligger
på alla verksamhets- och politiska områden. LPR bör därför göra sitt i besparingstider.
§ 21 Verksamhetsplanering 2012
Under resten av året ska LPR arbeta med uppföljning av ”mest sjuka äldre” samt
arbetsformer ang nya riktlinjer för palliativ vård. Ett förslag lämnas på att göra
studiebesök på Storsjögläntan.
Ordförande föreslår att LPR ska bilda bevakningsområden utifrån intresse.
Landstingets pensionärsråds beslut
Att SKL:s utredningsmaterial om äldres hälsa ska bifogas protokollet och att de
nya riktlinjerna för palliativ vård ska efterföljas. (Se SKL:s hemsida)
LPR beslutar att välja arbetsformer vid nästa möte.
§ 22 Övriga frågor
Elin Hoffner informerade om beslut tagna i Landstingsstyrelsen där en fråga om
nytt sjukhus i framtiden diskuterats. Elin föreslår att inbjuda Fastighetskontoret
för att få redovisat vilka förslag som finns.
Inger Breil rapporterade från ett möte med etiska kommittén.
Inger Breil informerar att under våren 2012 har PRO:s medlemmar gjort en
undersökning av Sveriges kommuner. Denna kartläggning, som fått namnet
Äldrebarometern, visar hur det ser ut idag men ger också besked om framtida
planer för äldreomsorg och boende. I Östersunds kommun visade det sig att man
är relativt nöjd med kollektivtrafikens tillgänglighet och tycker också att den är
särskilt anpassad för äldre. Tillgången och tillgängligheten till primärvården är god
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liksom primärvårdens kvalitet. Inger Breil återkommer med redovisning av hela
länet under hösten.
§ 23 Nästa möte
Nästa möte äger rum den 15 juni 2012 kl 09.00-12.00.
§ 24 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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