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§ 20 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 21 Godkännande av dagordning, val av justerare
Dagordningen som skickats ut med kallelsen föredrogs. Mötet beslöt arbeta efter densamma.
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnar Pettersson PRO.
§ 22 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs. Under § 16 Ledamöterna rapporterar påtalas att Vägverket och
Östersunds kommun bidragit ekonomiskt till städdagen i Brunflo.
Med detta lades protokollet till handlingarna.
§ 23 Vi diskuterar sjukresor med K-G Eriksson, chef för verksamheten
LPR hälsade K-G Eriksson välkommen. Sjukreseverksamheten presenterades i ord och bilder. En
nytryckt folder delades ut; Information Transport till sjukhuset eller annan vårdinrättning
- Bidrag som kan utgå från landstinget
gäller from 1 april 2007
För fler foldrar kontakta Reseservice på 063-14 72 17
Sjukresestatistik mellan år 2003-2006 redovisades. Statistiken visar att kostnaderna sjunkit totalt
sett över åren. Antalet resor totalt är i princip samma 2003 som 2006 efter en svacka under 200405.
Samordningsvinsten har ökat markant från 21,7 % -03 till 25,1 % -06
En annan bild presenterar andelen nöjda kunder. Resenärerna har fått betygsätta hela resan från
beställningstillfälle till genomförd resa. Av 13 tillfrågade reseenheter i landet har Jämtland hamnat i
topp på 97 %, genomsnittsiffran låg på 94 %.
I arbetet med att processer i landstinget finns även en sådan framtagen för Reseservice. Här framgår
tydligt de olika momenten som vidtages när taxi- och ambussresor är aktuellt, när flyg- och tågresor
blir aktuellt eller när patienten själv har ansvar för resan. (skannade bilder bifogas protokollet)
I Landstingskatalogen 2007 finns även ett uppslag (sid 36/37) som ger god information om
Sjukresor.
LPR tackade för en utförlig information.
§ 24 Ledamöterna rapporterar
Gemensamt för samtliga organisationer inför sommaren är genomförandet av många olika
utomhusaktiviteter, bussutflykter och lättsammare sammankomster i och utanför länet.
Sammankomsternas syfte är bl a att stärka gemenskapen och förhindra isolering hos medlemmarna.
Under 3 sommarveckor utbildar PRO cirkelledare. Ledarna ska under hösten hålla cirklar kring bl a
att leva med Diabetes typ 2 runt om i länet. Vidare genomförs kurser på Gysinge folkhögskola för
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den som exempelvis drabbats av stroke. Här blir deltagarna tydligare motiverade att följa de råd som
gavs dem inom sjukvården.
§ 25 Övriga frågor
Margaret Kanon utses som representant från LPR till det nätverk som Suzanne Gustafsson
håller i angående utvecklingen av anhörigstöd i länet.
Efter styrelsebeslut 2007-06-08 § 101 hälsas SKPF välkomna som nya deltagare i LPR till
nästa möte. Förbundets avd 30 Jämtland får delta med 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare.
Socialstyrelsens Nättidning nytt rekommenderas (nr 20 delades ut i pappersform)
Gunnar Moa kommer till LPR den 26/10 för att prata om Vårdgarantin.
Kallelsen till LPR den 21 augusti delades ut (tryckfelsnisse har varit i farten! Vi ska träffas på
eftermiddagen och inget annat)
Hur ska LPR jobba för att kunna nyttja sina påverkansmöjligheter på bästa sätt? Detta
måste vi diskutera tillsammans med målsättningen för LPR.
Begäran om ett formellt uppdrag att revidera LPRs reglemente ska göras.
Dags för ny information om läget på Tolkcentralen. Föreningarna efterlyser vuxendövtolkar
på sina möten.
Läkarbemanningen på Svegs hälsocentral är inte bra, just nu är det alltför få fasta läkare.

Nästa LPR genomförs tisdagen den 21 augusti 2007 kl 13.00-16.00 i Musslan
intill Hörsalen på sjukhuset
§ 26 Mötets avslutande
Ordförande önskade en trevlig sommar och förklarade därmed mötet avslutat
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