Utvärdering och uppföljning av landstingets pensionärsråd
December 2008: Information om Äldres hälsa av Elsy Bäckström från Ragunda
kommun och också process – och projektledare för arbetet. Målet är att alla
multisjuka/multisviktande som är äldre än 75 år upplever att de har ett värdigt liv
med livskvalitet och trygghet. Arbetet innebär att utveckla äldreteam, erbjuda
kontinuitet i vårdkontakten samt att erbjuda en riskbedömning för att undvika
fallskador, undernäring och trycksår.
Vården på webben – information från Arne Wiktorsson.
Information från SKPF om problemet att åka buss med rullator och samtidigt
kunna gå fram och betala sin biljett. Finn C skulle ta med sig det till Länstrafikens
styrelse – vad har hänt med detta?
Februari: Stimulansmedel – hur har de använts och nyttjats lokalt?
Information om Kultur i vården – målsättning att det ska pågå en kontinuerlig
samverkan med länets kommuner i syfte att öka det politiska intresset för frågorna
och nå överenskommelser om ambitionsnivåer.
Juni: Chefen särskild kollektivtrafik vid länstrafiken samt chefen för
beställningscentralen inbjuden till LPR för att informera om sjukresor och
beställningscentral.
Geriatrik – ett område där landstinget idag saknar kompetens i form av en
geriatriker. Diskussion pågick i juni (våras) av att lösa problemet. Ett förslag då var
att forma ett team av kunnig personal inom området eftersom det arbetssättet
skulle kunna bidra till att korta vårdtiderna.
Under övriga frågor togs det regionala serviceprogrammet upp – som var ute på
remiss tidigt under hösten och som LHR diskuterade en del och har även varit som
information här på LPR. De remissvar som kom in från landstinget där byggde
mycket på LHR:s synpunkter samt LPR:s. Arbetet fortgår. Else-Marie Norlin på
länsstyrelsen håller i arbetet.
Augusti: Tungt i Hoting då Solgården skulle stänga.
Tina Strafrén – äldreaktivist – information/samtal om äldrevården ur ett
anhörigperspektiv. Bra samtal och diskussioner om brister inom äldreomsorgen
(här med fokus på Krokom kommun). Synpunkter som kom upp:

• ”Trygg hemma” är inget bra – det innebär att du får vara hemma hur länge
som helst
• Viktigt med rätt boende i rätt tid
• Kultur i vården, aktiviteter, händelser är viktiga för de boende.
• Viktigt med fungerande arbetsterapi på äldreboendena
• Tina förde fram att önskan om att samverka mer med
pensionärsorganisationerna – Hur har det arbetats vidare med från er sida
sedan augusti?
• Möjlighet till att ha dator på hemmet – hur ser det ut idag, vilka möjligheter
finns?
Oktober: Information om Hälsoval.
Olle tog upp igen krtiken krnig kostnaderna gällande reesorna till sjukhuset.
Monalisa jobbar med detta. Däremot ser landstinget att kollektiva medel används
när så är möjligt.

