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§ 40 Godkännande av dagordning, val av justerare
Dagordningen föredrogs och godkändes. Till justerare utsågs Ingeborg Olsson SPF.
§ 41 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 42 Palliativ vård i dag och i framtiden i Jämtlands län
LPRs ordförande hälsade överläkare Bertil Axelsson från Storsjögläntan välkommen. Vid upprepade
tillfällen har LPR tidigare diskuterat hur omhändertagandet och vården av patienter i livets
slutskede fungerar i länet. Socialstyrelsen presenterade i december 2006 en bedömning av
utvecklingen i landsting och kommuner i landet i en rapport. En sammanfattning av rapporten har
skickats till LPR inför dagens möte. Storsjögläntan fyller det behov som finns i länet av
specialistkunnig personal när vård i livets slutskede behövs. Ur Socialstyrelsens rapport bifogas
sidorna 79-80 som sammanfattar Axelssons information.
§ 43 Ledamöterna rapporterar; arbetet med stimulansbidraget till äldre i kommunerna
Ingeborg Olsson, SPF; i Ragunda har den förebyggande och uppsökande verksamheten kommit
igång. I Bräcke kommun arbetar man med bl a hälsosamtal riktat till de som är 80 år - landstinget
och kommunen arbetar tillsammans med att kolla blodtryck, mediciner mm.
Enligt Jöns-Bertil Eriksson och Gunnar Åsén PRO; i Östersund har en mobil läkare påbörjat sin
verksamhet, något som redan uppskattas bland de äldre. Målgruppen är idag akut sjuka och de som
är svåra att förflytta. Läkaren gör hembesöken efter att distriktssköterskan kontaktat honom. Den
uppsökande verksamheten är utvärderad och konstaterat bra.
Arbetet med att utbilda cirkelledare till studiecirklar i hur man förebygger diabetes fick ett stort
gensvar. Ca 20 cirklar planeras att starta under våren. Nästa område som PRO vill fördjupa sig i är
mer kunskap om stroke .
SOS-Alarm har tagit fram en film som belyser problematiken i väntan på ambulans, IVPA . För
särskilt utsatta delar av vårt län känns det extra tryggt att IVPA finns på orten.
LPR är medvetet om att länets kommuner arbetar på olika sätt med stimulansbidraget.
Åre KPRs representant berättar att man i Åre kommun avsatt 25 000 kronor för att utveckla
Äldrecentrum med dagverksamhet på fyra olika platser; i Hallen, Duved, Järpen och i Mörsil.
Verksamheterna drivs av ideella organisationer. Vidare arbetar kommunen med uppsökande
verksamhet till gruppen 80 år och äldre.
Sonja Ejenstam SKPF; avrapporterade att medlemmarna arbetar i studiecirklar med förebyggande
av olycksfall. SKPF har även påtalat svårigheten med betalning i samband med att man åker buss
och använder rollator. Föreningen var också delaktig när Östersunds kommuns Kvalitetspris delades
ut till Barkgården i Torvalla.
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Ingeborg Olsson SPF Jämtland; under hösten har utbildning genomförts för föreningens ledamöter
som ingår i LPR och KPR .
§ 44 Senaste nytt från styrelse och fullmäktige
Information gavs om den genomlysning som skett inom område psykiatri. Genomlysningen blir en
bra plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.
En kort dragning om budgeten som fastställdes i juni gavs. Vidare informerades om rapporten från
landstingets revisionskontor angående läkemedel.
§ 45 LPRs reglemente
Med anledning av skrivelse från SPF Härjedalen och arbetet med att revidera LPRs reglemente
avvaktar vi med svar till dess arbetsgruppen haft sitt sammanträde. Arbetsgruppen består av
representanter från PRO, SPF, SKPF samt LPRs sekreterare.
§ 46 Övriga frågor; möten under 2008
Följande datum gäller för möten under 2008; 8 februari, 7 april, 13 juni, 29 augusti, 24 oktober
samt den 19 december. Sammanträdestid 09.00-12.00 Plats framgår av kallelsen.
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