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§ 1. Mötets öppnande, presentation
Mona Lisa Norrman hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter
vidtog presentation runt bordet.
§ 2. Godkännande av dagordning, val av justerare
Upprättad och utskickad kallelse föredrogs och mötet beslöt arbeta efter densamma. Att jämte
ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnar Pettersson PRO.
§ 3. Föregående protokoll
Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll varför det lades till handlingarna.
§ 4a. Val av ordförande för mandatperioden
Mötet utsåg Mona Lisa Norrman( v ) som ordförande för Landstingets Pensionärsråd under
mandatperioden 2007-2010.
§ 4b. Val av vice ordförande (från pensionärsorganisationerna)
Mötet utsåg Gunnar Pettersson PRO som vice ordförande för Landstingets Pensionärsråd under
mandatperioden 2007-2010.
Mötet utsåg ordförande, vice ordförande samt sekreterare till att utgöra LPRs inofficiella
arbetsutskott under mandatperioden 2007-2010.
§ 5. Nationella äldresatsningen /arbetet i länet
Kerstin Andersson Thorell hälsades välkommen till rådet.
På nationell nivå kommer den nya regeringen att framöver tilldela kommuner och landsting bidrag
för utvecklingsarbete som berör äldre. Totalt tilldelas landstingen 30 % och kommunerna 70 %.
Utvecklingsarbetet inom länet genomförs i kommande processarbete som får namnet Äldres
hälsa . Här ingår även begreppet Multisjuka äldre. Sociala vård och omsorgsgruppen SVOM,
diskuterade detta på sitt möte den 22/2 -07. Då beslöts att begreppet fel vårdnivå (se nedan)
skulle prioriteras. För tillfället är det många lösa trådar som alla var och en innebär goda idéer och
utvecklingsmöjligheter som måste knytas ihop till en helhet.
Definition av en process inom Jämtlands läns landsting; en kedja av aktiviteter som i ett återkommande
flöde skapar värde för dem vi är till för. Det betyder att en process består av aktiviteter som hänger
samman i ett flöde där alla delar påverkar såväl varandra (inbördes) som det slutliga resultatet
(helheten)
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För varje process utses en processledare och ett team av personer från landstinget, kommunerna,
medborgarorganisationerna eller andra intresserade. Teamets första uppgift är att beskriva processen, så
som den ser ut i dag från början till slut och finna förbättringar
.
I processarbetet står patienten/medborgarens behov i centrum. I första hand ska barn, ungdomar och
äldre prioriteras
Utvecklingen ska ske med utgångspunkt i att organisatoriska gränser inte ska
vara ett hinder för patienten/medborgaren.
Målet är att öka kvaliteten i vårdkedjorna, förbättra tillgängligheten, skapa förutsättningar för
samverkan och informationsutbyte, korta ledtider och väntetider för patienterna samt att effektivisera och
frigöra resurser. (ur Vad är en process?)
Den nationella äldreplanen tar bl a upp följande utvecklingsområden
etiska frågeställningar; att stödja det naturliga åldrandet och hur de samlade resurserna ska
användas optimalt i vård och omsorg om de äldre
fel vårdnivå; förbättrad framförhållning på lokal nivå för att minska antalet äldre som
kommer in till sjukhus utan att behöva sjukhusets resurser
samhällsplanering; identifiera brister i närmiljön som påverkar äldre från att kunna bo kvar i
ordinärt boende tex anpassade bostäder och tillgänglighet till vård och omsorgsinsatser,
transporter och kommunikationer
I dag finns både positiva insatser och uppenbara brister i länet vad gäller äldrefrågor, något som
påtagligt kan förbättras genom kommande processarbete.
Informationen avslutades med diskussion då flera funderingar ventilerades. Slutsatsen dras att det är
ytterst angeläget att inbjuda pensionärsrepresentanter till kommande processarbetet.
LPR tackade Kerstin för informationen.
§ 6. Genomgång av LPRs reglemente
Ett reglemente finns antaget för arbetet inom Landstingets pensionärsråd LPR, senast reviderat
2003-02-07. Mötet gick igenom detta bara för att konstatera att det fortfarande äger sin giltighet
med undantag från rent redaktionella ändringar.
Önskemål finns att nå fram tydligare med synpunkter och önskemål till band annat
landstingsfullmäktige. Här finns medborgarförslag som en alternativ väg.
Behövs en utvärdering av LPR?
Hur når LPR ut till pensionärsorganisationernas lokalföreningarna?
Pressmeddelande efter LPR?
Rapport från landstingsstyrelsen som stående punkt på dagordningen.
Referensgrupper vid behov.
Mötet beslöt arbeta vidare med frågorna.
§ 7. Förslag till årsplanering för LPR
Upprättat förslag föredrogs. Sekreteraren får i uppdrag att arbeta vidare med punkterna inför
kommande möten.
§ 8. Datum för årets möten
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Följande datum fastställdes; 27 april kl 09.00-12.00, 25 juni kl 13.00-16.00,
21 augusti kl 13.00-16.00, 26 oktober kl 09.00-12.00 samt 7 december kl 13.00-16.00
Ordningsfrågor inför mötena;
anmäl till Ewa Lundberg när du inte kan komma (med tanke på fikabeställning).
ledamot som inte kan komma kontaktar själv sin ersättare.
§ 9. Ledamöterna rapporterar
På gång inom organisationerna
Ingeborg Olsson SPF; utbildning i handhavande av mobiltelefon, Seniorbio!
Margaret Kanon PRO; 8/3 firas internationella kvinnodagen, mer kunskap om hjärtinfarkt.
Gunnar Åsén PRO; resa planeras till Åland
Arne Dahlin SPRF; cirklar i vardagsjuridik, genomförande av föreningens 70-årsjubiléum,
inomhusboul.

§ 10 Övriga frågor
Margaret Kanon; det finns behov av ett vilrum i entrén i väntan på hemtransport. Speciellt gäller
detta dialyspatienter som kommer långväga ifrån. Efter diskussion framförs förslag om att skriva ett
medborgarförslag kring detta från pensionärsorganisationerna.
Inkomna skrivelser;
SKPF 2006-10-05 ang. önskan om bidrag och plats i LPR
SPF riks 2007-02-22; förfrågan om SPF-ledamöter i LPR
SPRF 2007-02-23; ansökan om bidrag
Sekreteraren samt handläggaren av organisationsbidrag arbetar vidare med skrivelserna.
Skrivelse ställd till Pensionärsrådet i Jämtlands län - Margaret Kanon samt till Patientnämnden i
Jämtlands län - Wiklund angående Sjukresor. Inkom landstinget 2007-03-06 (Dnr LS/301/2007)
Ärendet handläggs sedan tidigare av Patientnämnden.
Medborgarförslaget från Ingeborg Olsson och Gunnar Pettersson om att landstinget skulle erbjuda
PSA-prov till alla män över 50 år besvarades vid landstingsfullmäktige 13-14/2 2007. Svaret blev
följande: i avvaktan på säkrare metoder införs inget obligatoriskt PSA-prov för män över 50 år

§ 11. Mötets avslutande
Ordförande förklarade därmed mötet för avslutat.
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