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§ 27
Mötets öppnade
Ordförande för dagens möte Gunnar Pettersson vice ordförande i LPR, hälsade välkommen. Med
anledning av att SKPF nu finns med i LPR företogs en presentation av de närvarande deltagarna.
§ 28
Godkännande av dagordning, val av justerare
Upprättad dagordning som skickats med kallelsen föredrogs och mötet beslöt att arbeta efter
densamma.
Att jämte dagens ordförande justera protokoll utsågs Ingeborg Olsson.
§ 29
Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs. Under § 24 hade ett fel smugit sig in - 3 sommarveckor ska ändras
till 3 ställen i länet. Vidare behövs under § 25 ingen formell begäran för att revidera LPRs
reglemente.
Med dessa ändringar lades protokollet till handlingarna.
§ 30
Så utvecklar sig regeringens äldresatsning i länet
Lena Weinstock Svedh hälsades välkommen till LPR. Lena visade med ett antal OHbilder hur
landstinget arbetar med att förbättra vissa områden inom äldrevården med hjälp av de statliga
ekonomiska stöden som har erhållits för 2006 och 2007. De resterande medlen nyttjas under 2008.
(bilderna bifogas protokollet). Även om samverkan med länets kommuner är A och O i detta
uppdrag är det viktigt att tolka bilderna som landstingets del i arbetet. Sålunda finns en utsedd
projektkoordinator för landstingets del samt en styrgrupp/strategisk ledningsgrupp som håller
samman det hela.
I samtliga kommuner kommer landstinget att arbeta med läkemedelsgenomgångar. Ansvariga för
detta är distriktsläkare vid hälsocentral i samarbete med resp kommuns distriktssköterska och
undersköterska samt en farmaceut från apoteket på orten. Att gå igenom den mängd läkemedel som
finns hos de äldre förbättrar inte bara den enskildes livssituation utan ökar även kunskapen hos de
uppräknade personalkategorierna.
I Krokom lägger man till arbete med utveckling av demensvård, i Åre; ökad läkarmedverkan samt i
Östersund förutom demensvård och läkemedelsgenomgång även mobil läkare,
förebyggande/uppsökande hembesök (100 % distriktsläkare), fallprevention, kost och nutrition
samt socialt innehåll.
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Respektive kommun bestämmer vad de vill satsa sina pengarna på utifrån de direktiv som givits
från staten. Samverkan mellan landstinget och kommunerna diskuteras i den så kallade
Fredagsgruppen och i sociala vård- och omsorgsgruppen SVOM. Medicinskt ansvariga
sjuksköterskor MAS i länet är också engagerade i arbetet.
Förutom detta arbete fortsätter arbetet med bl a Kompetensstegar och Anhörigprojektet som
tidigare informerats om.
LPR kommer att följa arbetet med stort intresse.
§ 31
Ledamöterna rapporterar
Förutom sedvanliga sommaraktiviteter som resor, sport och fritid (vi gratulerar Hotings PRO som
vinnare DM i boule) samt studiebesök (vindkraftverk kan rekommenderas!) har arbetsplanering
inför hösten pågått.
- vård- och omsorgsplanen för Ragunda kommun har varit ute på remiss. Den har besvarats lokalt
av SPF och PRO gemensamt.
- PRO utbildar cirkelledare i diabetesfrågor under vecka 39 i Strömsund, Östersund och Hede
samt håller inspirationsdagar i samma ämne och samma orter + i Bräcke under vecka 41.
Aktuellt från landstingsstyrelsen
En mängd klagomål kommer från allmänheten angående tillgängligheten (telefon mm) på olika
hälsocentraler i länet. Detta och annat som rör primärvården ska nu ses över i en nystartad översyn
som landstingets Vård- och Rehabberedning har ansvar för. I dagarna inleds arbetet med en
rundresa i länet för att fånga upp invånarnas synpunkter på hur de vill att verksamheten ska
fungera. Bengt Bergqvist och Thomas Andersson från landstingsstyrelsen följer också arbetet.
Annars är det bl a budgetfrågor som för tillfället upptar ledamöterna.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen informerade om att kommunerna från och med 2006-07-01 är skyldiga att var tredje
månad rapportera alla gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts inom
tre månader till Länsstyrelsen. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som
någon är berättigad till enligt beslut skall åläggas att betala en särskild avgift som efter ansökan av
länsstyrelsen prövas i länsrätten. I jämtlands län har länsstyrelsen inte ansökt om någon särskild
avgift ännu. I de fall länsstyrelsen har begärt yttrande från kommunen har besluten varit verkställda.
Av länets kommuner är det Berg och Östersund som har brist på särskilda boenden. En markant
ökning av andelen enskilda klagomål avseende äldreomsorgen har skett under det senaste året. Fler
vågar klaga nu än tidigare.
Under denna punkt diskuterade LPR hur rådet fortsättningsvis ska rapportera frågor av intresse då
de aktiviteter som pensionärsföreningarna genomför går att läsa i pressen där de också har ett bättre
aktuallitetsvärde.
Rådet beslöt att på olika sätt bevaka de områden som nu kommer att utvecklas i länet med hjälp av
de statliga medlen som finns beskrivna under § 30. Flertalet av LPRs ledamöter är också med i
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kommunala pensionärsråd KPR i länet. Det känns därför naturligt att utbyta kunskaper om arbetet
som pågår eller som kommer igång inom en snar framtid i de olika kommunerna.
§ 32
Övriga frågor
Inför hjälpmedelsseminariet den 7 september lämnades en påminnelse om att det fortfarande går
bra att anmäla sig.
Sveriges kommuner och landsting SKL har under sommaren kommit med en rapport kallad Öppna
jämförelser 2007 Äldreomsorg. Bland indikatorerna som mäts kan nämnas fallskador bland äldre,
läkemedelsanvändning, bostadsstandard i särskilt boende samt personalens utbildning. Samtliga
uppgifter gäller personer som är 80 år och äldre.
LPR beslutar köpa in 5 ex för cirkulation i rådet.
§ 33
Mötets avslutande
Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Ewa Lundberg
sekreterare

Gunnar Pettersson
ordförande

Ingeborg Olsson
justerare
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