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Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
§1
Val av justerare, godkännande av dagordning
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ingeborg Olsson. Dagordningen föredrogs och
mötet beslöt att arbeta efter densamma.
§2
Föregående protokoll
Sekreteraren fick i uppdrag att undersöka vilka tidigare motioner/interpellationer som skrivits till
landstinget angående PSA-test. Ett fortsatt önskemål är att bjuda in Staffan Gädda till rådet för mer
information i ämnet.
Med det lades protokollet till handlingarna.
§3
Ledamöterna rapporterar
Ingeborg O. SPF; informerade om en föreläsning den 17/2 med dr Nils Simonsson. Föreläsningen
anordnades av Kommunförbundet, delvis med överblivna medel från Hälsomässan. Inbjudna var
pensionärsorganisationerna. En mycket uppskattad föreläsning som lockat 200 personer.
För övrigt är det olika typer av friskvårdsaktiviteter som genomförs innan- och utanför länsgränsen,
bl a skidtävling i Lycksele.
Eivor H. SPRF; vid årsmötet utsågs Arne Dahlin till ny ordförande för SPRF i Jämtlands län. Eivor
H. finns dock kvar i LPR året ut.
Gunnar Å. PRO; stort engagemang finns för kostfrågorna i Ytterhogdal. De allra flesta är positiva
till den hem lagade maten.
Margaret K. PRO; berättar om Solgården i Hoting som ger ut ett Aktivitetsblad som beskriver vad
som är på gång. Där finns också en byvaktmästare som kan hjälpa till med det mesta. Det kostar
40:-/timme att anlita honom.
Gunnar P. PRO; i Brunflo finns det så kallad Fixarhjälp som är tänkt att komma hem till
enskilda och utföra olika sysslor som i sin tur minimerar fall och olycksrisker. Detta sker i samarbete
mellan PRO och MICA (människan i centrum - arbete). Ett annat samarbete har PRO med skolan
där en skateboardbana ska renoveras och där de äldre kan assistera eleverna med goda råd.
Tillsammans diskuterade rådet utvecklingen av olika boendeformer i länet.
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§4
Landstingsinformation
Ordförande hälsade landstingsrådet Robert Uitto välkommen. Två viktiga punkter diskuterades;
budget som gäller för 2006 och Vårdgarantin. I budgeten prioriteras områden som barn och unga,
patienter i behov av psykiatrisk vård samt äldre. Landstinget stävar efter ett fungerande samarbete
med kommunerna vad gäller samtliga områden. En satsning görs också på folkhälsoområdet i
samarbete med bl a pensionärsorganisationerna.
Diskussion fördes kring förslaget om uppbyggnad av geriatrisk verksamhet i länet. Arbete pågår för
fullt. Här behövs satsning på team tillsammans med kommunerna, särskild vidareutbildning till
sjuksköterskor i Mittuniversitetets regi samt kunskapsspridning av frågan inom
landstingsorganisationen. Över hela landet är behovet av kunnig personal stort vilket medför att
både läkare och sjuksköterskor är svårrekryterade. I Strömsunds kommun finns i dag en läkare som
bl a ansvarar för hembesök hos sjuka äldre. En annan idé är att från det år man fyller 75 ska man få
1 hembesök per år oavsett man är sjuk eller ej. Hembesöket görs av landstings- och
kommunpersonal tillsammans, efter idén från Danmark.
Med allt som står till buds konstaterar LPR att det behövs ett bra informationsmaterial som kan
delas ut till äldregruppen i olika sammanhang.
Angående Vårdgarantin berättade Robert att det börjar fungera så smått. Pressen på berörd
verksamheten är större idag än tidigare. Nu finns tex inga köer till starroperation. Efter det att
garantin infördes kommer man noga följa den ekonomiska utvecklingen (avsatta 30 miljoner 2005
och lika mycket under 2006) och redovisa densamma efterhand.
§5
Patientnämndens verksamhetsrapport
Inger Lindholm från Patientnämnden var nästa gäst vid mötet. Dagsaktuellt är arbetet med
verksamhetsberättelsen för 2005 som presenteras för landstingsfullmäktige i april. Staplar och
diagram redovisades. Konstaterades att jämfört med all den vård landstinget och kommunerna
erbjuder är det förhållandevis få som kommer till Patientnämndens kännedom. Inger är ändå inte
nöjd, helst vill hon se noll ärenden för bakom varje ärende finns en människa . Mottot inom
nämnden är - Inte överge patienten / alltid stå denne bi! Ofta kommer patienter till ombuden för
att berätta om det som han/hon blivit utsatta för - just för att ingen annan ska behöva uppleva
samma sak!
Patientsäkerheten inom landstinget ska bli bättre på olika sätt, något som landstingsledningen ställt
sig bakom.
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§6
Förslag till årsplanering
Upprättat förslag till årsplanering för LPR föredrogs och diskuterades. Sekreteraren får i uppdrag att
med de tillförda synpunkterna gå vidare med planeringen.

§7
Övriga frågor
LPR styrs för närvarande av ett reglemente. I samband med ny mandatperiod är det läge att
se över detta. Så har skett för andra brukarråd inom landstinget. Förslag finns framtaget för
en arbetsordning som kan bli en allmän vägledning för samverkan mellan landstinget och
brukarorganisationerna. LPR bör snarast inleda en diskussion om arbetsordningen kan
ersätta reglementet.
Lanseringen av LPR på landstingets hemsida är nu genomförs. Texten finns under rubriken
politik och beslut. Här finns kallelse, protokoll, länkar till pensionärsorganisationerna mm.
Kurser och konferenser - presentation av olika inbjudningar. Sekreteraren arbetar vidare
med dessa.
Förteckning över de fotvårdare som landstinget tecknat avtal med delades ut.
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