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Landstingets Pensionärsråd
Grupprum 1 Östersunds sjukhus, fredagen den 25 augusti kl 09.00-12.00
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§ 19 Val av justerare, godkännande av dagordning
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsåga Eivor Hagström. Utskickad dagordning
godkändes. Under § 24 anmäldes flera övriga frågor.
§ 20 Förgående protokoll
Återigen påpekas de höga kostnaderna som uppstår för pensionärerna i glesbygdskommunerna när
de ska åka taxi tur och retur till sin hälsocentral för exempelvis vaccination.
En fråga som diskuteras i Norrlandstingens regionförbund (tidigare Samverkansnämnden)
§ 21 Rapport från organisationerna
SPF; den 29 augusti kl 13.00 hålls en politikerutfrågning i Landstingssalen, Frösön.
PRO; den 22 augusti hölls deras politikerdiskussion, tyvärr med ett lågt politikerdeltagande.
Gemensamt för alla tre organisationerna(PRO, SPF och SPRF) gäller att många utomhusaktiviteter
har pågått under sommarperioden.
Ordförande rapporterar att det för tillfället är många frågor inför valet som upptar tiden.
Inger Jonsson informerar om landstingets nya Ambuss som numera trafikerar sträckan ÖstersundSollefteå-Umeå och omvänt. Broschyrer delades ut.
§ 22 Aktuell landstingspolitik
Thomas Andersson landstingsråd, inleder dagens talarlista. Han knöt an till tidigare diskussion
angående kostnader som uppstår i samband med resor i och utanför länet. I Norrlandstingens
regionförbund pågår en gemensam översyn av allt som rör sjukresor som tex gemensam
beställnigscentral, gemensamma riktlinjer för patienter när de är i Umeå och egenavgifter i samband
med resor till och från sjukvård. Denna utredning ska vara klar före årsskiftet.
Vidare berättar Thomas att landstingets ekonomi är ett orosmoment som återigen satts under lupp.
Efter information om vad som händer inom regional utveckling enades LPR om att till något av
vårens möten bjuda in representant för Länstrafiken.
Inom psykiatrin pågår en utredning som också inkluderar de psykosociala teamen i primärvården.
denna utredning ska vara klar inför budgetsammanträdet i november.
En annan utredning som pågår handlar om den så kallade blå-ljus-myndigheten eller Certus. Här
vill man samla polis, ambulans, tull, Z-gränds hälsocentral med flera enhet under ett och samma
tak. Landstingsstyrelsen diskuterade detta den 23 augusti men många delar återstår ännu att lösa
innan beslut fattas.
Slutligen diskuterades stängningen av Odensala Hälsocentral under sommaren, värmen på
sjukhuset och flyg kontra Ambuss till Umeå. Även detta sista finns med i diskussionerna som förs
inom regionförbundet.
§ 23 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
Eva Holmbom från Kommunförbundet i Jämtlands län informerar rådet om den antagna planen.
Planen gäller för kommande 10 år. Här säger man inledningsvis att - nya initiativ och ekonomiska
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satsningar är nödvändiga för att kommuner och öviga delar av samhället ska kunna tillgodose behoven
av vård och omsorg hos äldre kvinnor och män. Det blir än mer angeläget mot bakgrund av en allt större
andel äldre i befolkningen. Det är viktigt att kommuner, landsting och staten arbetar utifrån en
gemensam syn på utvecklingsbehoven .
Följande utvecklingsområden har identifierats:
1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka
2. Trygghet i boendet
3. Kvalitet och styrning av kommunernas vård och omsorg
4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling
5. Förebyggande insatser
6. Personal och kompetensförsörjning
§ 23 Övriga frågor
Gunnar Åsén tar upp problemet med för hög arbetsbelastning för tandläkaren i Sveg. Om det inte
sker någon förbättring är han på väg att överväga att sluta. Att en ensam tandläkare håller
ställningarna där underlagets dimension är 2 är ohållbart. Ordförande lovar att ta med sig frågan.
Angående PSA-testet och de skilda åsikter som råder om detta och de olika behandlingsmetoderna
är något som Staffan Gädda får klarlägga vid decembermötet.
Maria Omberg sjuksköterska från Smittskyddsenheten, berättar om erbjudandet att besöka
pensionärsorganisationerna för att informera om vaccinationskampanjen mot influensa som drar
igång i november. Kampanjen vänder sig till äldre över 65 år samt till de personer som ingår i
medicinska riskgrupper, hjärt- och kärlsjuka eller de som lider av KOL. Maria kan man nå på telnr
063-15 43 03 eller via e-post maria.omberg@jll.se Distriktssköterskorna utför vaccinationen som
kostar 75:- Kostnaden gäller besök och vaccination i ett. Att anlita Maria för information kostar
ingenting.
En avstämning gjordes för innehållet i de kommande LPR den 20 oktober och den 8 december.
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