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§ 12 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens möte för öppnat. En kort
presentation företogs.
§ 13 Godkännande av dagordning, val av justerare
Upprättad och utskickad kallelse/dagordning föredrogs och mötet beslöt arbeta efter densamma. Att
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Ingeborg Olsson.
§ 14 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna med observandum
att följa processen Äldres hälsa samt
att fundera på hur LPR kontakter mot Landstingsfullmäktige ska utvecklas.
§ 15 Arbetet i länet med hjälp av de statliga stödet till äldresatsningen; förebyggande uppsökande
verksamhet bland äldre och anhörigstöd mm
Suzanne Göransson, anhörigkonsulent i Östersunds kommun hälsades välkommen till rådet.
Med hjälp av ett antal OH bilder informerade Suzanne om utvecklingen i länet vad gäller den
förebyggande uppsökande verksamheten bland unga pensionärer, det vill säga de som är 75 år. I
arbetet har upptagningsområdet för Z-gränds hälsocentral fått stå modell. Arbetet finansieras av
Östersunds kommun och landstinget gemensamt (750 000 kronor under 2006). (6st OHbilder i
bilaga)
I det kommande arbetet med att genomföra ovanstående arbete i länets övriga kommuner är det
viktigt att en gemensam linje hålls så att arbetet inte utförs i parallella spår.
I Ragunda kommun har pensionärsorganisationerna drivit på för att kommunen ska ta tag i frågan.
Det är också viktigt att kvalitet och kompetens upprätthålls när det gäller vem som gör
hembesöken, mycket står och faller med detta.
Avslutningsvis berättade Suzanne något om arbetet med utvecklingen av anhörigprojektet i länet.
Ytterligare stimulansbidrag finns att söka under 2007, 2008 och 2009. Bidrag beviljas med ett år i
taget. Besked om länet får de sökta pengarna för 2007 erhålls i månadsskiftet maj-juni. Till LPR i
augusti kommer landstingets representant som jobbar med frågorna, Lena Weinstock Sved.
(2st OHbilder i bilagan)
§ 16 Ledamöterna rapporterar
Ingeborg Olsson SPF; förutom studieresor till bl a vindkraftverket i Offerdal och till Radio
Jämtland har föreningen anordnat en föreläsning om demens med Margareta Grafström.
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Gunnar Pettersson och Margaret Kanon PRO; protestlistor mot jobbavdraget har cirkulerat i
landet och skickats till regeringen den 10 maj. En insamling av glasögon har genomförts.
Glasögonen skickas till Tanzania som gåva.
I Brunflo städar PRO tillsammans med Kastalskolans elever klass 6, överskott i samband med
försäljning av diverse konsthantverk mm går till altan på skolan.
I Hoting ska PRO fira 60 års jubileum under året, vidare ingår PRO tillsammans med Röda Korset
och kyrkan i kommunens grupper inom hemvården där man bland annat diskuterar anhörigvården.
Arne Dahlin SPRF, planerad kurs i vardagsjuridik flyttad till hösten, Känn Din stad en mycket
populär kurs för nyinflyttade som drar många deltagare
Förutom allt detta förekommer naturligtvis allehanda friskvårdsaktiviteter som dans och
Lördagsbad i både Stugun och Brunflo, övergår verksamheten nu mer och mer till att bedrivas
utomhus. Så kommer man att på Jamtli även denna sommar genomföras Tisdagsdax mellan
klockan 11-14, ett samarbete mellan Östersunds kommun, pensionärs- och
handikapporganisationerna, gratis inträde för alla. Den 6 juni genomförs Pensionärernas dag, också
på Jamtli i Östersund.
Nytt från landstingsstyrelsen; Prioritering och etik är ständigt aktuella svåra frågor som landstinget
arbetar med och kommer att fortsätta arbeta med ett bra tag till.
Vad ska den skattefinansierade vården lösa - vad ska den inte lösa? är en annan fråga.
Landstingsplanen 2008-2010 är aktuell.
Tillgängligheten på hälsocentralerna är en het debattfråga både i styrelse och fullmäktige. Det finns
HC i länet där det fungerar bra, viktigt att ta vara på de goda exemplen i den kommande översynen
av primärvården!
§ 17 Arbetet med inkomna skrivelser
SKPFs skrivelse om plats i LPR; Svenska Kommunal Pensionärernas förbund Avd. 30 Jämtland
framhåller i sin skrivelse att
förbundets stadgar ändrades 1996 - föreningen nu är öppen för alla pensionärer
förbundet erhåller bidrag från Socialstyrelsen
förbundet är representerat i regeringens pensionärskommitté
Avd 30 Jämtland bildades 1984 och har i dag 2 600 medlemmar.
En sammanställning visar att samtliga av landstingens pensionärsråd i de övriga norrlandstingen har
ledamöter med från SKPF. Sammanställningen bifogas protokollet Efter dagens diskussion beslöt
LPR följande;
Beslut
SKPF bereds plats i LPR med en ordinarie ledamot och en ersättare med tillträde till platsen efter
beslut från landstingsstyrelsen. Sekreteraren fick i uppdrag att tillskriva styrelsen i ärendet.
KPR Strömsund ang sjukhusvärdinnor; denna fråga kommer upp i olika sammanhang inom
landstinget (fullmäktige 2004 efter motion från Sjukvårdspartiet, med hänvisning till dåvarande
länssjukvården, en uppföljning 2006 och nu skrivelsen från KPR i Strömsund).
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En lämplig uppgift för långtidssjukskrivna som tidigare varit anställda i vården. Ett sätt att betyda
något på sin gamla arbetsplats, och kanske en väg att hitta tillbaka heter det i brevet från Strömsund.
Beslut
Sekreteraren får i uppgift att fortsätta utreda frågan.
§ 18 Övriga frågor
Behovet av vilrum intill entrén för patienter på väg hem i väntan på skjuts. Detta behöver ses över
och få en lösning. Uppdraget går till sekreteraren att undersöka vilka möjligheter som finns.
§ 19 Mötets avslutande
Därmed avslutade ordförande dagens möte.

Ewa Lundberg
sekreterare

MonaLisa Norrman
ordförande

Ingeborg Olsson
justerare

Bilagor;
i protokollet sid 5; sammanställning pensionärsorganisationer
skannade OH bilder
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Bilaga
Landstingets Pensionärsråd 2007-04-27

Uppföljning av tidigare jämförelse över sammansättningen av Norrlandstingens pensionärsråd

1999 i oktober
Organisation
PRO
SPF
SPRF
SKPF
RPG
Summa
ledamöter

Y-län (258.0)
4 ledamöter
1 ledamot
1 ledamot
1 ledamot
7

AC-län (260.0)
3 ledamöter
2 ledamöter
1 ledamot
6

BD-län (266.0)
3 ledamöter
1 ledamot
1 ledamot
1 ledamot
6

Z-län (133.0)
3 ledamöter
1 ledamot

Y-län (243,9)
4 ledamöter
2 ledamöter
1 ledamot
2 ledamöter
1 ledamot
10

AC-län (257,5)
3 ledamöter
2 ledamöter
1 ledamot
1 ledamot
1 ledamot
8

BD-län (251,8)
3 ledamöter
1 ledamot
1 ledamot
1 ledamot
6

Z-län (127,0)
3 ledamöter
1 ledamot
1 ledamot
5

4

2007 i april
Organisation
PRO
SPF
SPRF
SKPF
RPG
Summa
ledamöter

Jämtlands län:
Organisationer
PRO
SPF
SPRF avd 21 Jämtl/Härjed.
SKPF avd 30 Jämtland
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Medlemsantal

Antal lokalföreningar
9 359
2 618
660
2 652
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39
16
ingår i dist. Y/Z
(länsförening)

