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Mötets öppnande
I ordinarie ordförandes frånvaro öppnade v ordförande dagens möte och hälsade samtliga
välkomna.
§ 25

Godkännande av dagordning

Dagordningen som sänts med kallelse till dagens möte föredrogs. Som ny punkt § 28, tillkom
Årsberättelse 2007 - Patientnämnden informerar. Mötet beslöt arbeta efter den nya och utdelade
dagordningen.
§ 26

Val av justerare

Att tillsammans med dagens ordförande justera protokollet utsågs Ingeborg Olsson.
§ 27

Föregående protokoll

under § 23;
Kostpolicy - den policy som skickades ut under sommaren till ledamöterna var ej justerad
efter fullmäktigebeslut. En ny version delades ut vid sittande möte.
Därmed lades protokollet till handlingarna.
§ 28

Arbetet med Demensprojektet

LPR hälsade Eva Tjernberg landstingets projektansvariga för demensarbetet och Meta Aringstam
med samma ansvar fast för Östersunds kommun, välkomna. Som ett led i arbetet med
stimulansmedlen för äldre finns alltså området demens med utifrån projektdirektiv
Demensprogram (Dnr LS/525/2007).
Målet är
att tillsammans med kommunerna i länet införa ett länsövergripande vårdprogram för
demens som anpassas efter lokala förutsättningar samt
att berörda parter ska känna till och ha utbildning/resurser för att genomföra fastställda
rutiner.
Ett så kallat Genombrottsprojekt genomfördes under 2007. I detta samverkade Krokoms kommun,
primärvården i Krokom samt Äldrepsykiatrin. Arbetet utmynnade i ett vårdprogram angående
bemötande av dementa och deras anhöriga och fick namnet Krokomsmodellen . Denna modell
vill man införa i hela Jämtland, anpassad utifrån lokala förutsättningar.
Direktivet för arbetet med Demensprojektet samt ett kompendium daterat 2008-05-29 delades ut
vid mötet. (se bilaga)
Demens ökar med åldern; vid 65 år är det någon % i befolkningen som är drabbad, vid 80 år är ca
10-20 % drabbade och vid 90 år är ca 40-45 % drabbade av befolkningen.
En omfattande utredning ska ske innan man kan ställa rätt diagnos, symptomen måste ha funnits
minst 6 månader. Söder om Gävle finns många verksamma demensteam som arbetar med
utredningar. I norrlandsregionen finns i dagsläget endast 4 stycken!
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Man pratar om social demens vilket innebär att personen får för lite stimulans i tillvaron. Med
ett gott bemötande kan både personal och anhöriga nå fram till den demente under ett tidigt
stadium av sjukdomen.
§ 29

Årsberättelse 2007 - Patientnämnden informerar

Catarina Raswill-Antan (v) ordförande i Patientnämnden och Inger Lindholm Patientombud,
berättade om arbetet inom Patientnämnden utifrån årsberättelsen. Denna skrift har LPR fått vid
tidigare tillfälle. Ytterligare ex kan erhållas genom sekreteraren. Skriften belyser på ett lättfattligt
sätt arbetet som utförts och stapeldiagram visar utvecklingen inom olika frågeställningar från 2004
-2007. Förordet ger en bra sammanfattning.
Broschyren med den långa rubriken, Om du blir skadad i vården kan du i vissa fall ha rätt till
ersättning från patientförsäkringen, delades ut. Broschyren kommer från Landstingen Ömsesidiga
Försäkringsbolag och Personskadereglering AB. Finns även på nätet; www.patientforsakring.se
§ 30

Rapport från ledamöterna

Genomförda resor och andra sommaraktiviteter informerades det om.
Gemensamt för samtliga organisationer är att olika aktiviteter för hösten kommit igång.
SPRF läser tex Vardagsjuridik med hjälp av inbjudna experter.
Den 11 september genomför SPF en Hälsodag i sjukhusets Hörsal, den 14 november hålls en
utbildningsdag för föreningens utsedda ledamöter i LHR och KHR.
PRO Brunflo fortsätter sitt samarbete med Kastalskolan på olika sätt.
PRO-riks genomför sin kongress i Stockholm, till kongressen har 311 motioner inkommit.
§ 31

Rapport från landstingsstyrelsen

Senaste mötet med landstingsstyrelsen hölls den 3-4 juni. Från detta rapporterades vid LHRs möte
den 13 juni. Nästa styrelsemöte hålls den 1-2 september. (mer information finns att få på
www.jll.se under politik och beslut)

§ 32

Övriga frågor

Margaret Kanon PRO; var finns rapport om Trädgårdsrehabiliteringen? Projektet genomfördes vid
Rösta Trädgård, JiLU.
En information Aktuellt om posten delades ut. Här kan man bl a läsa om
arbetet med att avveckla Svensk Kassaservice
fastighetsboxar införs till 2011 i alla flerfamiljshus
lantbrevbärarservice mm
Mer information hittar du på www.pts.se under frågor och svar - Lantbrevbäring och
Svensk Kassaservice.
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Slutligen delades också ett pressmeddelande från Socialdepartementet ut med rubriken En
frihetsreform för äldre. (2008-08-21) Lag om valfrihetssystem (LOV) samt följdändringar i annan
lagstiftning föreslås träda ikraft den 1 januari 2009.
Nästa möte; OBS ny dag; fredagen den 17 oktober klockan 13.00-16.00 är det som gäller!
Sammanträdesrum; Dr Prag

Ewa Lundberg
sekreterare

Gunnar Pettersson
ordförande

Ingeborg Olsson
justerare

Bilagor;
Projektdirektiv samt föredragning Demensprogram 2008-05-29
Aktuellt om Posten
Pressmeddelande En frihetsreform för äldre
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