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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat för dagen
§ 33

Godkännande av dagordning

Dagordningen som sänts med kallelsen till dagens möte föredrogs och mötet beslöt arbeta efter
densamma.
§ 34

Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnar Pettersson.
§ 35

Föregående protokoll

Vid genomgång av föregående protokoll framkom att närvarande Rigmor Danielssons (SKPF)
namn fallit bort under förteckningen över beslutande.
Med denna notering lades protokollet till handlingarna.
§ 36

Tema; Läkemedel i äldrevården

Inbjudna för att prata under detta tema var Majvor Enström från Revisionen, Ingela Jönsson
ekonom med uppdrag bland annat i landstingets enhet för läkemedelsekonomi samt
distriktssköterska och projektledare för Läkemedelsgenomgångar Anette Lindberg Östersunds
kommun.
Enström pratade utifrån rapportsammandrag 7/2007 som tidigare skickats ut till ledamöterna i
LPR.
Jönsson pratade om öppna jämförelser och hur dagsläget ser ut inom landstinget.
Slutligen pratade Lindberg om sitt arbete med läkemedelsgenomgångar ute hos patienterna
En sammanfattning av information och diskussion blev följande;
Revisionsrapporten som endast tittat på så kallade ApoDos-läkemedel under perioderna december
2004 till februari 2005 samt december 2006 till februari 2007 slår fast att under de aktuella
perioderna är ApoDos-läkemedel vanligt förekommande hos äldre. Läkemedlen ordineras utan
tydlig och aktuell indikation, i olämplig regim och ofta ordineras fler läkemedel än det finns behov
av. Fortfarande vet man lite om de effekter som uppstår när flera preparat blandas. De brister som
rapporten pekar på (2007) är något som tas upp i arbetet med läkemedelsgenomgångarna (2008).
Genom de så kallade Öppna jämförelserna för hela landet kan vi se hur Jämtland ligger till vad
gäller förskrivningsmönster mm. En länsrapport är på väg att utarbetas som ska ligga till grund för
fortsatt förbättringsarbete. I vårdkedjan uppstår lätt fel, speciellt mellan övergångar från sjukhuset
till hemmet. Fyra olika områden nämns;
information till patienten (hur mycket kan han/hon ta till sig i en stressig miljö?)
rutiner i vårdplaneringen
IT-stöd/journalskrivning samt
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utbildning till personal/förståelse för frågan. Viktigt att arbeta med läkemedelsbiverkningar
och att ge personalen förståelse för att eventuella uppkomna problem och åkommor kan
bero på läkemedelskombinationer som i sin tur leder till biverkningar. Läkemedelsbiverkan
som uppstår ska rapporteras.
Under parollen Trygg hemma arbetar landstinget och Östersunds kommun med hjälp av
stimulanspengarna till äldre bl a med läkemedelsgenomgångar vid 25 olika boendeformer hos ca
625 personer.
Team för varje boende består av apotekare, ansvarig läkare för boendet, distriktssköterska och
vederbörandes kontaktperson. Att göra genomgångar tillsammans visar sig leda till att läkemedel
omvärderas, insätts eller tas bort vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet, höjd livskvalité och
minskade kostnader för hälso- och sjukvården. Det har visat sig att genomgångarna blir en
kompetensutveckling för teammedlemarna.
Det konstateras också att länet fortfarande saknar en geriatrier. Det saknas också ett
helhetsperspektiv i vården oavsett var vården ges, för den enskildes bästa!
En önskan från LPR var att en uppföljning av hur arbetet med läkemedelsgenomgångarna har
utvecklats, ska ges till rådet under 2009.
Visade OH-bilder kan erhållas via sekreteraren.
§ 37

Ledamöterna rapporterar

PRO; Gunnar Åsén har avsagt sig sitt uppdrag i LPR från och med 2009-01-01, ny ledamot är
utsedd.
I Hoting arbetar man med Solgårdens bevarande och återkommande sociala aktiviteter.
PRO-riks har hållit sin kongress i Stockholm och valt ny ordförande.
Den 23 oktober genomför PROdistriktet ett möte med politiker i Östersunds kommun för att
påtala bostadssituationen med 600 i kö till seniorboende!
SPRF har genomfört cirkel i Vardagsjuridik, något som blev mycket populärt
SPF genomförde en Hälsodag i Hörsalen på sjukhuset den 11 september, också mycket uppskattat.
SKPF aktiverar sig med cirklar och motion under hösten.
§ 38

Rapport från landstingsstyrelsen

Ett underskott i landstingsbudgeten gör att diskussionen för närvarande nästan enbart handlar om
det så kallade Omställningsarbetet och hur det ska genomföras.
På frågan om hur vi ligger till med Vårdgarantin blev svaret att vi jobbar på med planeringen inom
berörda verksamheter.
Material från den genomförda Vård- och omsorgsmässan i Stockholm finns hos sekreteraren för
påseende.
I samband med utbildning för ledamöterna i Landstingsfullmäktige var ett av flera teman för dagen
att delta i projektet på flykt . Här fick ledamöterna aktivt gå in i olika roller som flyktingar
tillsammans med skådespelare som skulle hjälpa till att genomföra en flykt till Sverige. Flykten
försvårades på olika sätt, inte minst av att hjälparna visades sig vara brottslingar och använde sig
av olika metoder. Ett påtagligt och bra sätt att förstå en komplicerad fråga.

H:\ Mina Dokument\ LPR\ Landstingets Pensionärsråd 2008-10-17.doc

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämtlands läns landsting

Sammanträdesprotokoll

Landstingets Pensionärsråd

2008-10-17

§ 39

4 (4)

Övriga frågor

Beredningen för vård och rehabilitering har berett Karin Skoglunds SPF medborgarförslag om
kostnadsfri vaccination för pensionärer. Svar erhålls vid Landstingsfullmäktige i december 2008.

2009 års mötestider;
6 februari, 24 april, 12 juni,
28 augusti, 23 oktober samt den 18 december
Samtliga möten genomförs mellan 09.00-12.00 i sammanträdesrummet Dr Prag i
Landstingshuset, Östersund om inte annat anges i kallelsen.

Ewa Lundberg
sekreterare

MonaLisa Norrman
ordförande

Gunnar Pettersson
justerare
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