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Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 29. Val v justerare, godkännande av dagordning
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Gunnar Pettersson, PRO.
Dagordningen som tillsänts ledamöterna med kallelsen föredrogs. Då Britt-Marie Hallin från
länsstyrelsen fått förhinder kommer Inger Lindholm från Patientnämnden att informera.
Några övriga frågor anmäldes ej.
Mötet beslöt att arbeta efter den ändrade dagordningen.
§ 30. Förgående protokoll
LPR framför sin uppskattning till Pedagogiska hörselvården för gott arbete med att reducera kön till
hörapparatutprovningen till 0 under hösten.
Angående fotvårdsavtalet - ett önskemål är att fotvårdare med landstingsavtal ska vara utrustade
med högkostnadskort att påbörja vid behov, något som skulle förenkla för patienten.
Ambuss har tagit till sig idén med pallen för att underlätta av- och påstigning.
Med detta läggs protokollet till handlingarna.
§ 31. Utveckling av tandvårdsprocessen
Anna-Karin Mattsson hälsas välkommen till rådet. Anna-Karin arbetar som processledare för
uppsökande verksamhet inom tandvården. Uppsökande tandvård är ett lagstadgat ansvar sedan
1999. Syftet med uppsökande verksamhet är att den berättigade, genom munhälsobedömning och
individuell rådgivning, själv eller med hjälp av omvårdnadspersonal ska få god munvård varje dag.
Gruppen man vänder sig till är vissa äldre, sjuka och funktionshindrade som har ett varaktigt behov
av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande behov menas att det finns behov av
omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst 3 gånger per dag och nattetid.
En tandhygienist gör en gratis munhälsobedömning och ger en individuell rådgivning i det egna
hemmet en gång per år. Landstinget ansvarar också för nödvändig tandvård som innebär sådant
som i det enskilda fallet förbättrar förmågan att äta, tala och inte ha ont. Här gäller samma avgift
som inom öppen hälso- och sjukvård. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet.
Kommunerna har en viktig roll för att identifiera dem som ska ingå i personkretsen och för att
överlämna erbjudandet om verksamheten.
En uppföljning under 2006 visar att samarbetet inte är helt nöjaktigt varför Anna-Karin nu
kommer att påskynda arbetet genom att bland annat ge ytterligare grundkunskap till vårdpersonal i
kommunerna. Under 2007 planeras en inventering av berättigade i länets kommuner. Nya
arbetsformer och rutiner kommer att genomföras.
Anna-Karin kan man nå antingen genom att ringa 063-15 37 80, 070-690 03 52 eller skicka e-post
anna-karin.mattsson@jll.se
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§ 32. Patientombudets vardag.
Inger Lindholm var nästa gäst hos LPR. Inger berättade att brukarna/patienterna är de som ger
tidiga signaler på både ris och ros i vården.
Vårdgarantin gäller fortfarande i länet, fritt val likaså även om vissa hävdar motsatsen.
En grupp som Inger upplever faller mellan stolarna är de psykiskt sjuka.
Som patient ska man inte vara rädd för att fråga varför eller nu vill jag veta till dess man
verkligen förstår vad som gäller.
Med hjälp av skattemedel finns patientskadefonden ur vilken patientförsäkringen kan ersätta när
enskilda råkar ut för sveda och verk inom vården, alltså när något vid behandling råkar bli fel.
Kommunerna har också denna typ av försäkring men här är det få medborgare som känner till det.
Skador kan uppstå indirekt i vården och det har man rätt att få åtgärdat genom fonden.
Vården håller på att bli bättre på olika sätt kan ändå konstateras. Att dokumentera händelseanalyser,
avvikelserapporter mm som sedan används som verktyg och som garant för att samma fel inte ska
upprepas om och om igen.
Ordförande tackade för informationen.
§ 33. Ledamöterna rapporterar
Ingeborg Olsson SPF, arbetet med att få behålla platser på Bergegården i Stugun har givit resultat.
7 platser stängdes men öppnades igen, köket behålls också. SPF och PRO har tillsammans agerat på
många olika sätt.
Margaret Kanon PRO, fyllde på med det senaste turerna kring Brismarksgården i Hoting, där
Roland Malm Kooperativ utveckling med flera engagerar sig.
Eivor Hagström SPRF, Jämtland/Härjedalens avdelning firar sitt 70-års jubileum i februari 2007.
Gunnar Åsén PRO, informerade om att kurs för strokedrabbade inklusive familj genomförts där
drabbade själva deltagit som förebild.
Gunnar Pettersson PRO, berättade om den goda uppslutning som finns till de många olika
aktiviteter som genomförts under hösten.
Vidare har sedvanlig friskvård bedrivits inom samtliga organisationer

§ 34. Resumé av de gångna 4a åren och hur fortsätter vi?
Sekreteraren delade ut en sammanställning över de möten och de gäster/föreläsare som strömmat
genom LPRs möten under åren 2003-2006. Att LPR är en vetgirig och påläst grupp är det många
som intygar.
Inför 2007 finns en lista över förslag till tema för de fortsatta mötesdagarna som sekreteraren får i
uppgift att arbeta vidare med.

§ 35. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes. Nästa möte hålls preliminärt den 23 februari 2007.
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§ 36. Mötets avslutande
Ordförande tackade avgående ledamöter och för den tid som varit, önskade de närvarande
God Jul och ett Gott Nytt År samt förklarade mötet avslutat.

Ewa Lundberg
sekreterare

Karin Paulsson
ordförande

Gunnar Pettersson
justerare
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