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1. Välkomna
Ordförande hälsar alla välkomna och en presentationsrunda genomförs.
2. Val av justerare
Ingeborg Olsson väljs till justerare för mötet.
3. Godkännande av dagordningen
Ordförande lyfter upp hållpunkter för mötet samt Monalisa tar upp
hållpunkter. Övriga frågor – sjukresor, benskörhet, Äldres Hälsa,
anhörigkonsulenter, omställningsarbete, rollatorer på bussen,
Anhörigvårdare och konsulenter – efter det fastställs dagordningen
4. Föregående protokoll
Anna Ebenmark redogjorde för föregående protokoll.
5. Reflektioner från föregående möte
Inför styrelsens januarimöte lämnade LPR in en skrivelse angående
sjukreseersättningen i landstinget. Ärendet handläggs nu av Jonas Törngren
som är chef för Landstingsservice. Han arbetar just nu med en översyn
gällande sjukresor och dess ersättningar generellt och LPR utgår från att
detta perspektiv då kommer in i det arbetet. Sekreteraren stämmer av med
Jonas Törngren hur det ser ut med detta. Olle Eliasson understryker att
förslaget handlar om vikten av att det finns ett reglemente för vilka som får
åka med egen bil och vilka som får åka med taxi och regler för ersättningar
kring detta.

LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD UPPMANAR SEKRETERAREN
att kontakt Jonas Törngren om hur arbetet fortskrider gällande arbetet med
ersättningar för sjukresor.
Andra reflektioner kring förra möte handlar om verksamhetsplaneringen för

2010. Önskemål från mötet är att ta in kunniga på genusområdet från länet
för att på så sätt spara på budgeten.
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April
Information om ålder som diskrimineringsgrund samt tillgänglighet som
skäl för diskriminering. Anna bjuder in lämplig föreläsare från länet som
kan hålla i detta.
Regionala serviceprogrammet med ElseMarie Norin från Länsstyrelsen.

Juni
I juni önskar rådet också ett studiebesök och då på Fältvägen i Torvalla.
Upplägget för det mötet blir inledning med seminarium om
genusperspektiv på vården och därefter ett studiebesök på Fältvägen –
vilket är ett nytt modernt boende för äldre.

Augusti
Våld i nära relation med fokus på äldre. Hur ser det ut gällande våld i nära
relation mot äldre. Hur ser våldet ut? Vilka är förövarna? Hur arbetas det
förebyggande med det?

Oktober
Fredric Kilander bokas in för oktobermötet vilket även beredningarna gör
för att diskutera samverkan. Förberedelser inför mötena är att samla ihop
fakta kring hur upphandlingsarbetet går till och fundera över hur LPR kan
ha inflytande i upphandlingsfrågor.
December
Uppföljning och utvärdering tillsammans med de nya LPR-ledamöterna
som väljs av fullmäktige den 15 december. Mötet sker på Torsta där
uppföljning och utvärdering följs av ett studiebesök. Därefter äter rådet
gemensam lunch på Torsta.
LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD BESLUTAR

att genomföra årets verksamhet enligt ovanstående planering.
6. Politisk organisation
Helge Jonsson som är chef för Ledningsstab Sekretariatet hälsas
välkommen för att informera om förslag till förändringar i den politiska
organisationen. Arbetsgruppen har arbetat med förslaget till en ny politisk
organisation i drygt ett år vilket ska behandlas i landstingsfullmäktige i april.
Arbetsgruppen har bland annat diskuterat hur politiken ska vara
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representerad i olika organ och då har även representationen i LHR och
LPR kommit upp för diskussion. Förslaget är att det ska finnas en politisk
representation i LPR och enligt reglementet är organet knutet till
fullmäktige. Helge Jonsson efterfrågar synpunkter från mötet.

Jöns-Bertil Eriksson poängterar vikten av närvaro av politiker under
mötena. Efter detta uppstår en diskussion som initieras av Inger Breil kring
vad som händer med frågorna som lyfts upp i rådet – hur tas de vidare i
den politiska organisationen? Mötet slår fast följande utifrån diskussionen:

• Viktigt att arbeta med skrivelser, att det vi säger finns dokumenterat och
att vi nyttjar reglementets möjligheter.
• Att vara medvetna om att LPR är ett rådgivande organ och att systemet
är trögt. Det tar tid innan det händer någonting.
• En god kontakt med beredningarna är av vikt eftersom mycket av det
praktiska arbetet sker där.
• Komma ihåg att möjligheten att skriva medborgarförslag till fullmäktige
finns – nyttja den möjligheten.
• Att landstinget använder sig av referensgrupper i högre utsträckning vid
utredningar och att där kan äldre vara representerade.

Helge Jonsson fortsätter därefter sin information om att arbetsgruppen
även arbetar med att se över reglementet för styrelsen och fullmäktige,
diskuterar antalet beredningar, arvodesbestämmelser, partistödet,
kopplingen till rådgivande organ såsom LHR och LPR. Arbetsgruppen har
även diskuterat antalet utskott till styrelsen men där finns inte några färdiga
förslag ännu.
Helge Jonsson sammanfattar LPR:s önskemål med:

• LPR vill finnas kvar.
• LPR önskar fungera som ett formaliserat remissorgan.
• Att äldrefrågorna blir en återkommande punkt på dagordningen i
fullmäktige.
• LPR önskar att bli lyssnade på och vara delaktiga i högre utsträckning än
vad som sker idag.

Efter detta ajournerades mötet för fika.
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7. Folkhälsoplanen
Marie Holm Sherman som är beredningsstrateg för beredningen för vård –
och rehabilitering samt beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur
hälsas välkommen för att informera om arbetet med en ny Folkhälsoplan.

Arbete pågår med en omarbetning av nuvarande folkhälsoplan. Arbetet
sker ihop med länets åtta kommuner. Den folkhälsoplan som finns idag är
välgenomarbetad men har inte använts i någon hög utsträckning tyvärr.
Kommunerna och landstinget har hittat två övergripande gemensamma
nämnare i arbetet med folkhälsa och dem är livsvillkor och strävan mot en
jämlik hälsa i länet.

Kontakt med ideella organisationer kommer att ske under arbetets gång.
Målsättningen är att planen ska ha en bred förankring i samhället och Marie
Holm Sherman uppmanar pensionärsorganisationerna att inkomma med
tankar och funderingar kring folkhälsa och att gärna besvara de frågor som
sekreteraren skickade ut till ledamöterna gällande folkhälsoarbetet.
LPR tog uppmaningen på allvar och föreslog vid sittande bord
nedanstående:

• Bra boende för seniorer.
• Mellanboende för oss äldre, det vill säga ett boende mellan arbete och
behovet av vård. Då du som pensionär är fortfarande pigg men behöver
lite stöd.
• Viktigt med möjlighet till fysisk aktivitet för äldre.
• Viktigt med tillgång till lokaler där ex den fysiska aktiviteten kan utövas.
Med detta tackar LPR Marie Holm Scherman för sitt deltagande och går
vidare i mötet.

8. Ledamöterna rapporterar
Samtliga organisationer bereder sig för årsmöte. Inger Breil rapporterar att
hon har varit på utbildning för att återigen genomföra en prisundersökning
under året.
Monalisa Norrman rapporterar om omställningsarbetet där arbetet nu
handlar om att gå från beslut till handling. Landstinget ska spara 123
miljoner för att vara i balans med ekonomin.
Justerandes sign
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9. Årets mötestider
Mötenas innehåll avhandlades under punkten 5, Reflektioner från
föregående möte.
Fastställda mötesdatum är: 28/4, 17/6, 6/8, 28/10 samt 21/12.
10. Övriga frågor
Anna Ebenmark rapporterade gällande artikeln om benskörhet som
skickades ut innan jul där det visades att kvinnor generellt sett får sämre
vård än män gällande denna åkomma. Inger Breil föreslog att under passet
om genusperspektiv i juni ta in någon från Osteoporos föreningen.
Rapporterade även om en sajt för anhörigvårdare www.gapet.se som
kanske kan vara intressant. Samt att Strömsund ska anställa en
anhörigkonsulent med hjälp av reformmedel.

Monalisa Norrman informerade om Tillgänglighetskonferensen den 16
april på Husman mellan 10-15. Riktar sig till alla som har intresse av dessa
frågor. Inbjudan går ut till organisationer, kommuner och landsting. Kostar
inget med lunch och fika får betalas själv.

Inger Jonsson rapporterade om Äldres hälsa och att arbetet inte på något
sätt är avslutat. Äldreteam pågår med fokus Åre och Ragunda. Arbetet
pågår med stöd av Kerstin Andersson Thorell. Inte varit så aktivt på sistone
då Elsy Bäckström varit sjuk. Elsy Bäckström återkommer gärna till LPR
för fortsatt dialog.
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