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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning, val av justerare
Dagordningen föredrogs, återbud har lämnats av Majvor Edström varför § 5 återkommer vid annat
tillfälle. Sekreteraren anmälde övriga frågor. Mötet beslöt därefter att arbeta efter uppgjord
dagordning.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnar Pettersson PRO.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 4 Arbetet med stimulansmedlen för äldre
Projektkoordinator Anna-Karin Mattsson landstinget, hälsades välkommen. En kort bakgrund till
stimulansmedlen gavs. De prioriterade områden där landstinget medverkar är följande;
kost och nutrition
demensvård
läkemedelsgenomgångar i särskilt och ordinärt boende
sociala innehållet
förstärkt läkartillgång i särskilt boende, dagverksamhet samt i ordinärt boende
förebyggande arbete, hembesök och fallpreventiva åtgärder
Primärvården är ägare av den del av stimulansmedlen som kommer landstinget till del. En
projektkoordinator (Anna-Karin) har det övergripande ansvaret för planering, samordning,
administration och uppföljning. Vidare finns det så kallade delprojektledare för de olika områdena.
Dessa delprojektledare har bl a sakkunskap inom sina respektive ämnesområden.
Projektkoordinatorn ingår i en styrgrupp där också landstingsdirektören, chefen för primärvården
samt en representant för kommunförbundet med flera finns med.
Eftersom Östersunds kommun också sökt och fått ett stort bidrag finns en liknande
projektorganisation uppbyggd med Bertil Olofsson som projektkoordinator.
Anna-Karin informerade också om hur man tänker sig arbeta inom de prioriterade områdena, något
som LPR kommer att följa under året.
§ 5 Läkemedel i äldrevården en uppföljning
Denna punkt återkommer vid senare tillfälle. I kallelsen bifogades den av Landstingsrevisionen
framtagna Rapportsammandraget 7/2007 Läkemedel i äldrevården. (finns också på landstingets
hemsida www.jll.se)
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§ 6 Ledamöterna rapporterar
SPRF; möten med föreningens förtroenderåd, studiecirklar i trafikfrågor och i vardagsjuridikska
genomföras. I trafikcirkeln deltar polis som studieledare. Utbildningsdag med Östersunds
kommuns biståndsenhet planeras under våren 2008.
PRO; distriktet har flyttat till Folkets Hus, Östersund. I Härjedalen letar man efter lokal för social
samvaro, eventuellt kan före detta hälsocentralen i Ytterhogdal komma till användning.
I Hotingområdet diskuteras återigen Solgårdens vara eller inte vara, förhoppningsvis ges ytterligare
respittid.
SPF; här diskuteras den pågående primärvårdsutredningen, KPR i Ragunda informerar tydligt om
aktiviteter utifrån stimulansmedlen.
SKPF och samtliga övriga har fullt upp med arbete inför kommande årsmöten och
verksamhetsplanering.
Från KPR i Åre rapporteras att det nu finns sociala mötesplatser på samtliga kommunens
äldreboenden.
§ 7 Senaste nytt från landstingsstyrelsen
MonaLisa gav en nulägesrapport från senaste styrelsemötet. Här diskuteras regionbildningen,
bristen på dietistresurs i länet samt en eventuell utveckling av Storsjögläntan bland många andra
frågor. För mer information se www.jll.se/politik och beslut.
§ 8 LPRs reglemente
Reglementet har nu diskuterats, både i ett speciellt möte med PRO, SPF och SKPFs representanter
närvarande och under dagens möte.
LPR beslutar att utarbetat förslag till ny text för LPRs reglemente förs vidare för beslut i
landstingsfullmäktige.
En kontakt har också tagits mellan SPF Härjedalen och SPF Jämtland där SPF Härjedalen säger sig
vara nöjd med läget så som det är i dag. Goda kontakter finns mellan de bägge föreningarna.
§ 9 Övriga frågor
Planering 2008; en resumé över 2007 presenterades. Upprättat förslag för 2008 diskuterades och
antogs.
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