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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Kort presentation runt bordet
vidtog.
§ 18 Godkännande av dagordning, val av justerare
Dagordningen föredrogs och mötet beslöt arbeta efter densamma. Att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll utsågs Gunnar Åsén.
§ 19 Föregående protokoll
Mötet gick igenom föregående protokoll. Som svar på frågor kring sjukresor hänvisas direkt till
chefen för sjukresor K-G Eriksson tel 063-14 72 20. Med det läggs protokollet till handlingarna.
§ 20 Stimulansmedel för äldre och organisation i Östersunds kommun
Bertil Olofsson projektkoordinator för stimulansmedlen i Östersunds kommun informerade om alla
de delprojekt som är på gång eller som är på väg att starta i kommunen. Inom fem delprojekt är
samarbetet uttalat med landstinget;
mobil läkare samt läkemedelsgenomgångar
förebyggande hembesök
förebyggande av fallskador
demensvård
korttidsverksamhet
medan 2 pågår utan medverkan från landstinget:
kost och äldre
det sociala innehållet
För samtliga delprojekt är samverkan ett honnörsord. Samverkan ser olika ut i projekten.
Läkemedelsgenomgången sker tex i samarbete med apoteksbolaget och brukarmedverkan, anhöriga
och frivilligorganisationer spelar stor roll i såväl ”det sociala innehållet” som i många av de övriga
delprojektet. Mycket av det förväntade resultatet från respektive projekt förväntas leda till förnyad
och fördjupad kunskap inom respektive område. Behovet av att föra ut denna kunskap till de olika
organisationerna, ses som mycket angeläget.
Slutligen visade Bertil hjulet som han ”uppfunnit”; navet var fallprevention, ekrarna de olika
delprojekten samt däcket som omslöt det hela - landstinget och kommunen.
LPR kommer under året fortsätta att följa både projekt och delprojekt.
§ 21 Seniorernas hus, Ammis och Drop in - sociala verksamheter för äldre i Östersunds kommun
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Agneta Anderzon projektledare för delprojektet ”socialt innehåll för äldre”, berättade om hur
verksamheten utvecklats via Ammis (Anhörigas Mötesplats Mitt I Stan, start 1999) och Seniorernas
hus (start 2005) till att numera vara en välfungerande mötesplats för såväl anhöriga som närstående.
Drop In-avlösning på Ammis ingår i delprojektet och ska ses som ytterligare ett alternativ till att få
hjälp med anhörigstöd. På Drop In finns kompetent personal med erfarenhet att arbeta med
anhörigstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med frivilligorganisationerna i länet. Personer från
hela länet är välkomna, det behövs inget biståndsbeslut eller föranmälan för att komma till Drop In
på Prästgatan 58 i Östersund. Nu gäller det att sprida kunskap om att verksamheten finns och att
entusiasmera frivilliga att hjälpa till.
Förutom att få Drop In-verksamheten att fungera, är Agnetas uppgift också att inventera de olika
mötesplatser som redan finns på olika håll i kommunen och se hur de fungerar. Besökarna som
kommer brukar redan vara aktiva på olika sätt. Problemet kvarstår med att finna de som inte tar sig
ut; hur nå dom och vad behöver dom hjälp med?
Inom Drop In verksamheten finns det som heter Action (Assisting Carers using Telematics
Interventions to meet Older people´s Needs), en tjänst för äldre som vill bo kvar hemma, men som
behöver stöd av vård- och omsorgspersonal och anhöriga. Via en bildtelefon (dator med
webbkamera) kan kontakt hållas med personal samt andra i liknande situation. Det övergripande
målet med ACTION är att bidra till ökad självständighet, oberoende och kvalité i det dagliga livet
för äldre. Så småningom hoppas man att ca 15 familjer i Östersunds kommun kan bli delaktiga i
denna typ av verksamhet.
§ 22 Rapport från ledamöterna
Förutom alla sommaraktiviteter som genomförs till stor glädje för alla deltagare togs följande frågor
upp;
- översynen av landstingets organisationsbidrag - hur långt har den kommit?
- hur förhåller det sig med de olika bidrag som försäkringskassan ansvarar för, specifikt ämnade för
pensionärerna? En information efterfrågas under hösten. KPI (kostnadsprisindex)?
För övrigt informerade BrittMarie Hallin om att när länsstyrelsen gör tillsyn tar man kontakt med
lokala pensionärsorganisationer för att fånga upp deras synpunkter och funderingar på respektive
verksamhet.
Gunnar Engnér rapporterade från Äldreriksdagen i Stockholm som varit bra, med innehållsrika
dagar.
Slutligen informerade Sonja Ejenstam om lämpliga hjälpmedel för äldre.
§ 23 Rapport från landstingsstyrelsen
En ny kostpolicy har antagits (LS 515/2007), skickas ut till ledamöterna i LPR.
Efter beslut om primärvården avsätts pengar för utvecklingsarbete inom verksamheten.
Motion från Inger Jonsson © om inrättande av äldrevårdsavdelning med rehabilitering (LS
215/2008). Frågan hanteras av beredningen för vård och rehabilitering där den kommer att ingå i
beredningens geriatriska utredningsuppdrag.
LPRs reglemente går vidare för beslut i fullmäktige i juni.
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§ 24 Övriga frågor
Ordförande lyfte problemet som uppstår när äldres sparade medel påverkar olika avgifter framförallt
inom hemtjänst och det hela blir till en negativ spiral. Ett område vi får anledning att återkomma
till.
Nästa möte blir den 29 augusti mellan 09.00-12.00 i sammanträdesrummet Dr Prag
Landstingshuset plan 2
Med detta tillönskades rådet en trevlig sommar och ordförande förklarade mötet för avslutat.

Ewa Lundberg
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