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Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§8
Val av justerare, godkännande av dagordning
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnar Åsén. Dagordningen föredrogs och
mötet beslöt att arbeta efter densamma.
§9
Föregående protokoll
Önskemål om tillägg i årsplaneringen, sekreteraren får i uppdrag att lägga till två punkter.
Information om ögats gula fläcken, samt Geriatrisk uppföljning.
Med detta lades protokollet till handlingarna.
§ 10
Verksamhetsutveckling kring Äldres hälsa
Verksamhetsutvecklare Kerstin Andersson Thorell var dagens gäst och hälsades välkommen till
mötet av ordförande.
Processutveckling gällande äldres hälsa är ett stort utvecklingsområde. Dialoger har förts med olika
grupper för att få fram ett bra underlag för beslut. Underlaget har därefter gått via Fredagsgruppen
som är beredande till SVOM där beslutet tas. För att nå ett bra resultat i processarbetet måste
samarbete upprättas mellan kommunerna och landstinget, detta är inte helt klart ännu därför har
heller inget beslut kunnat tas utan flyttats fram till SVOM:s nästa möte den 25 maj.
Viktigt att frågan även drivs via kommunala pensionärs-/handikappråden ut mot kommunerna,
eftersom beslut måste finnas från alla huvudmän innan uppstart kan ske. Fråga som skickas med
ledamöterna ut till pensionärsråden är - Hur långt har man kommit med samverkan i
processarbetet, gällande hälsa för äldre i länet -?
Se bil 1. Förklaring av processarbete.
bil 2. Namnlista, representanter i SVOM.
Gällande tandvård för äldre i särskilt boende finns arbetssätt framtaget och klart uppsökande
tandvård . Skall endast startas upp, viss utbildning bör ske av personal som skall jobba med detta då
man bör känna till vissa problem m m som kan uppstå i samband med tandvården hos bl a
dementa.
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§ 11
Ledamöterna rapporterar
Ingeborg Olsson, SPF
Önskemål om ärenden att diskutera som kom upp på SPF:s årsmöte.
Gratis vaccinering mot influensa och lunginflammation för äldre.
Nerdragning av särskilda boenden.
PSA provet.
Brist på geriatriker i länet, kanske man kan anställa någon centralt på t ex sjukhuset som
åker ut i länet.
Trafikinformation behövs, för alla som vistas i trafikmiljön
Friskvård
Gunnar Pettersson, PRO
Önskemål om utökning av mammografins åldersgräns upp till 75 år.
Att man kommer igång med PSA proven som en rutin för alla över 50 år.
PRO:s representant Sven Appelqvist kommer från och med 1 januari 2007 att ersättas av
Margaret Kanon och Gunnar Jansson går då in som ersättare efter Margaret.
Gunnar Åsén, PRO
27 män får varje dag prostatacancer, 70% är över 65 år och 0,6% är under 50 år.
Prostatacancer står för 37% av all cancer.
Gunnar Pettersson och Ingeborg Olsson får i uppdrag att skriva underlag till medborgarförslag som
skall lämnas till landstingsfullmäktige från LPR angående PSA prov.
Anna Britt Bromé
Refererar till ett intressant projekt i Dalarna där personer med hemtjänst har möjlighet att
spara ihop timmar för att senare utnyttja dessa till t ex heldag för att handla m m.
Inget större intresse fanns hos ungdomarna i ungdomstinget att driva frågan om
varmvattenbassäng i Sveg.
§ 12
Övriga frågor
Vilrummet vid stora entrén på sjukhuset är borttaget, det har efterfrågats och behövs för dom som
sitter länge och väntar på sina skjutsar.
Möjligheten för boende i Härjedalen att åka över till Röros och få sin dialys i stället för att åka till
Östersund lovades av Robert Uitto vara klart till 1:a januari men har fortfarande ej blivit klart.
Inget besked har kommit från Röros, ärendet behöver få en puff .
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