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§ 1 Välkomna
Gunnar Pettersson hälsar alla välkomna till mötet.
Monalisa Norrman är ålderkvinna i fullmäktige och är på fullmäktiges
presidium för att öppna och inleda det och kommer till fikat.

§ 2 Val av justerare
Ingeborg Olsson väljs till mötesjusterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av två övriga frågor: Mobil läkare och
Omskyltning på Östersunds sjukhus.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom med reflektioner från föregående möte.
Paragrafen Mobil läkare diskuteras och får en egen punkt under övriga
frågor.
Paragrafen Omskyltning Östersunds sjukhus diskuteras och får en egen
punkt under övriga frågor.

Landstingets pensionärsråds beslut

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Hur ser vården ut för äldre i Jämtlands län
Astrid Lönn-Jern, verksamhetsområdeschef RHR, informerar. RHR står för
Rehabilitering – Hjälpmedel – Reumatologi.
Från 1 januari 2011 går Hjälpmedelscentralen in under Landstingsservice.
Man fortsätter dock än så länge benämna verksamhetsområdet ”RHR”.
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RHR har rehabilitering för personer från 18 år och uppåt. Det finns ingen
övre åldersgräns.
- specialistrehabilitering för patienter med stroke, hjärnskador, skadade i
trafikolyckor.
- ortopedisk och neurologisk rehab för personer med benbrott,
ryggmärgsskador vid trafikolyckor m.m.
- rehab för patienter med sjukdomar som MS och Parkinson. MSpatienterna blir yngre och yngre. Symptomen börjar lindrigt för både MS
och Parkinson och går i skov, patienterna blir sämre och sämre.
Slutenvård erbjuds med 37 platser, vilket innebär vård dygnets 24 timmar.
Patienten är inneliggande hela tiden.
Öppenvård – dagverksamhet erbjuds. Patienter med långa avstånd erbjuds
övernattning, detta för att patienterna bättre kan tillgodogöra sig
rehabilitering, träning och vila. Klarar natten själva (men det finns
nattpersonal). Strokepatienter blir väldigt trötta.
Det här är en modell man själv arbetat fram, särskilt för reumatologiska
patienter.
Reumatologin har nu ca 90 % öppenvård, 5 % slutenvård (dygnet runt).
Man hade tidigare 120 slutenvårdsplatser då med ett riksupptag.
Nya mediciner har gjort att många kan vårdas hemma. Patienter har gått
från 25 % till 100 % arbetsförmåga tack vare mediciner.
För MS- och Parkinsonpatienter finns ännu inga riktigt bra mediciner.
Rehabiliteringen gäller således stroke, hjärnskador, neurologi och
reumatologi.
Det bedrivs ingen geriatrik. Tidigare långvård på Solliden lades ner
1992/93. Man har tre geriatriker anställda, men de har inte jobbat med det
på 18 år.
Man vet att många mediciner påverkar patienterna negativt. Man har
kunskap om äldre patienter.
Patienter kommer i första hand från Medicin, Kirurgen och Ortopeden.
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För de patienter som skickas direkt hem till kommunerna fungerar det i dag
bäst för de som kommer från Östersund, Kälarne och Härjedalen.
Nya patientgrupper som kommer att bli inprioriterade är
lättstrokepatienter, patienter med känselbortfall och patienter med tia (viss
påverkan på hjärnan).
Dessa ska man försöka fånga in i öppenvården. Särskilt
kommunikationsträning gör det lättare i vardagen.
När det gäller dementa är det i nuläget hälsocentralerna och Psykiatrin som
gör bedömningarna. Anhöriga är alltid inkopplade. RHR tar in anhöriga i
diskussionerna direkt.
I dag är det många äldre som inte får den rehab de skulle behöva. Om
Astrid finge önska sig något vore det att ha en avdelning som mellanstation
tillsammans med kommunerna, med cirka 20 vårdplatser, där det finns
personal som är van att vårda äldre, för uppföljning, för rätt
medicininställning, demensbedömningar m.m.

§ 6 Upphandling
Fredric Kilander, upphandlingschef vid landstinget, presenterar sig och
informerar om landstingets upphandling, om reglementen och lagar som
styrt och styr.
Upphandlingsenheten som i dag ingår i Ledningsstab avtal har nio
medarbetare med varierande bakgrund och upphandlingsområde.
Från 1 januari 2011 upphör Ledningsstab avtal och verksamheterna flyttas
över till andra ledningsstaber. Upphandlingsenheten kommer då att föras
till Ledningsstab ekonomi.
Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller från 15 juli 2010.
Det har nu blivit ännu mer detaljstyrt och fler sanktioner om vi inte
upphandlar på rätt sätt. Till exempel kan konkurrensverket ålägga en
myndighet en upphandlingsskadeavgift om 10 % av avtalets värde.
Huvudregeln är att när en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet
gör en anskaffning ska LOU gälla.
Ramavtal får löpa max fyra år.
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Olle Eliasson undrar varför vi inte kan köpa lokalt. Fredric informerar om
att vi inte får diskriminera någon bara för att de inte finns i vår närhet. I
detta ligger bl.a. att vi inte får ställa krav på korta eller långa transporter om
det inte finns särskilda skäl för det.
Vi har försökt, när det gäller livsmedel, få mindre leverantörer bli aktuella
för oss genom att dela upp upphandlingen i flera olika produktgrupper.
Vi har möjlighet att ställa etiska och sociala krav på leverantörer (att de ska
följa mänskliga rättigheter, att de inte bedriver barnarbete o dyl.) Detta är
en del av vår uppförandekod, en kod vi antog år 2008.
Om vi får kännedom om misshälligheter kan vi möjligtvis avbryta/häva
avtalet.
Landstingets upphandlingsenhet samarbetar exempelvis nationellt,
norrlandslänen, med Östersunds kommun och i Gemensam nämnd för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt
hjälpmedel.
Landstinget har årligen en upphandlingsbar volym på ca 900 miljoner kr.
Den totala tiden för upphandlingsprocessen rör sig om ca 3 månader–1 år
beroende på upphandlingsform och upphandlingsobjekt.
Upphandlingsenheten har referensgrupper vid upphandlingar. Dessa
expertgrupper tar hänsyn till olika behov.
Landstingets pensionärsråd framför önskan till Fredric Kilander att
pensionärsrådet gärna vill vara med och påverka upphandlingsarbetet när
det är möjligt.

§ 7 Planering inför nästa år
Landstingets pensionärsråds beslut
Beslutas att mötestider och planering för nästa år får anstå tills vidare.
Bra om ledamöterna funderar på vilka frågor man vill ta upp.
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§ 8 Mobil läkare
Mobil läkare diskuteras under paragrafen ”Föregående protokoll” och får
en egen punkt under övriga frågor. Finn Cromberger informerar att
tjänsten som mobil läkare varit ett projekt som nu avslutas vid årsskiftet.
Pensionärsrådet anser att tjänsten är så värdefull så att den bör finnas kvar.

Landstingets pensionärsråds beslut
Beslutas att pensionärsrådet ska skicka en skrivelse till landstingsstyrelsen
att tjänsten som mobil läkare är så värdefull att den bör få finnas kvar.
Gunnar Pettersson utformar en skrivelse. Kontakt tas med Inger Breil.

§ 9 Omskyltningen Östersunds sjukhus
Sonja Ejenstam framför synpunkt att tavlan i entrén är svår att läsa, att det
är för små bokstäver. Skyltarna i hissen har också för små bokstäver.
Inger Breil har via mail framfört synpunkter på omskyltningen och dessa
har vidarebefordrats av Anna till Monica Norgren, fastighetsservice.
Beträffande omskyltningen rekommenderas att de ledamöter som inte sett
omskyltningen gör en runda på sjukhuset och att man framför synpunkter
till Monica Norgren, fastighetsservice om något skulle behöva förbättras.

§ 10 Ombyggnationer Östersunds sjukhus
Monalisa informerar att det påbörjats och kommer att ske en hel del
ombyggnationer på Östersunds sjukhus.

Pensionärsrådets beslut

Beslutas att höra om någon kan komma och berätta om ombyggnationerna
vid nästa möte.

§ 11 Nästa möte - Julgröt
Landstingets pensionärsråds beslut
Beslutas att nästa möte flyttas till måndag 20 december 2010 kl. 13.00-16.00
och att mötet inleds med julgröt med stut, om möjligt i sjukhusets
restaurang eller via catering. Var och en betalar sin måltid.
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