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§ 19 Inledning
Ordförande hälsade välkommen och öppnade därmed mötet

§ 20 Godkännande av dagordning
Dagordningen som skickats med kallelsen till dagens möte föredrogs. Mötet beslöt att arbeta efter
upprättad dagordning.

§ 21 Val av justerare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Ingeborg Olsson SPF.

§ 22 Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll. Mötet hade inga kommentarer varför protokollet
läggs till handlingarna.

§ 23 Sjukresor och Beställningscentral – senaste nytt inom området.
För att informera om dessa områden hade Mathias Holmlund chef särskild kollektivtrafik vid
Länstrafiken samt Ulte Mattsson chef för Beställningscentralen BC, inbjudits till LPR.
Informationen tog upp följande;
organisation
sjukresor - kostnader, ekonomi
sjukresor - åtgärder?
problem / begrepp?
BC Jämtland presentation
färdtjänst; ANBARO kvalitetsbarometer Färdtjänst/sjukresor
Kort sammanfattning; vissa av länets kommuner samt landstinget har i ett gemensamt samarbetsavtal
givit länstrafiken i uppdrag att ansvara för olika typer av resor gällande särskild kollektivtrafik. För
att minska kostnaderna strävar länstrafiken efter att en samordning av de olika resetyperna kommer
till stånd. Länstrafiken är så kallad myndighetsutövare, samtliga som arbetar med frågorna har
tystnadsplikt.
Beställningscentral samhällsbetalda resor BC Jämtland AB, ägs gemensamt av olika taxibolag i länet
med Taxi Östersund som majoritetsägare. BC Jämtland kom igång i sin nuvarande form sommaren
2008 och finns på Frösö Strand. Förekommande resor är färdtjänst, sjukresor, anrop/närtrafik.
Färdsätt kan vara taxi, flyg, tåg eller Ambuss.
OBS! I Landstingskatalogen finns ett felaktigt angivet telefonnummer till BC Jämtland. Det
korrekta numret är; 0771-82 00 83
Visat bildspel (powerpoint-presentation) finns hos sekreteraren)
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§ 24 Rapporter från ledamöterna
Generellt för samtliga föreningar och organisationer påbörjas nu olika sommaraktiviteter. Bland
annat startar ”Tisdagsdax” på Jamtli den 23 juni mellan klockan 11- ca 14.30. Arrangemangen är
gratis för organiserade pensionärer samt för personer med funktionsnedsättning och deras ledsagare.
Pensionärsorganisationerna turas om att ha ansvar för de olika tisdagarna.
För övrigt pågår friskvårdsaktiviteter av olika karaktär på olika platser runt om i länet.
Inger B. har varit en av de PRO-representanter som arbetat med att genomföra prisundersökning av
”matkassen” och vad den kostar på olika håll i landet. Resultatet får vi veta den 15 juni. 20 butiker
har undersökts. Den billigaste kassen låg vid tidigare undersökning på 1300 kronor och den dyraste
på 1600 kronor. År 2008 hamnade matkassen i Jämtlands län på 1562 kronor.
I Föllinge är nu den nya Allaktivitetshallen invigd och färdig att tas i bruk, till glädje för många.
SPF planerar en seminariedag med Barbro Westerholm med temat Boende. Dagen genomförs den 8
september i Hörsalen på Östersunds sjukhus.
För övrigt har föreningen varit bra på att nyttja lokala läkare och deras kunskaper vid olika möten
eller arrangemang som föreningen anordnat. Även sommarledig skolungdom kan anlitas för olika
sociala aktiviteter som att hjälpa till vid promenader, delta i sång och musik mm.
Ledamöterna från styrelsen berättade att nya landstingsplanen antagits. Här finns nu en ny punkt
som heter ”Politisk analys”.
Valfrihet för patienterna är en viktig fråga som kommer att vara högaktuell under hösten inför
införandet från och med januari 2010.
Geriatrik är fortfarande ett område som landstinget inte kan skryta med. Det saknas tex en
geriatriker. Diskussion pågår om en lösning av problemet. Ett förslag är att forma team av kunnig
personal inom området eftersom detta arbetssätt bidrar till att korta vårdtiderna.
Följande två områden återstår att uppdatera; utvecklingen av Ädelavtalet samt den rapport som
utarbetades i samband med en konferensdag 2008 kring anhörigvård.

§ 25 Övriga frågor
Landstingets Informationsenhet kommer att under tidig höst bjuda in pensionärsorganisationerna
med flera till stormöte angående Hälsoval i Jämtlands län. Inbjudan skickas ut under sommaren.
”Satsa på Geriatriken – istället för fortsatt resursslöseri” inbjudan till en konferensdag, som kommit
till politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting. Bakom inbjudan står samtliga
pensionärsorganisationer samt Demensförbundet.
Konferens som hålls i Stockholm 9 november 2009 på City Conference Center.
Nationella riktlinjer för prostatacancer; nytt dokument delades ut till ledamöterna.
Regionalt serviceprogram – Jämtlands län; utvecklingsarbete pågår, en remiss skickas till berörda
under tiden 14 /8 till och med 18/9 2009.
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Sekreteraren som nu går i pension tackades med en vacker blombukett. Ny sekreterare i LPR blir
Anna Ebenmark som tillträder tjänsten den 17 augusti.
Nästa möte hålls den 28 augusti 09.00-12.00 i sammanträdesrummet Dr Prag, Landstingshuset
Östersund

Ewa Lundberg
sekreterare
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