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Landstingsstyrelsens förvaltning

PROTOKOLL
2011-11-17

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 17 november 2011

Tid

Kl 13.00 – 15.00

Plats

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, bv, konf rum Mästaren

Närvarande

Ordinarie ledamöter:
Gustaf Stjernberg (C)
Egil Johansson (S)
Laila Leymann (V)
Birgit Grahn (PRO)
Caisa Ekstrand (SPF)
Mats Danielsson (SPF)
Berit Bölander (SKPF)
Birgitta Hedlund (SPRF)
Torsten Liljemark (RPG)
Ersättare:
Ewa Schenström (M)
Kerstin Ljunggren (FP)
Bengt Holwaster (MP)
Marianne Ramström (V)
Bruno Landstedt (PRO)
Kurt Wahlgren (SPF)
Owe Landgren (SPRF)
Bo Schylander (RPG)
Övriga:
Elisabeth Levander, LSF Kanslichef
Inga Hellsvik, LSF Kansli (sekr)

§1

Inledning

Vice ordföranden Caisa Ekstrand (SPF) och Egil Johansson (S) utsågs att
justera protokollet.
Dagordningen för dagens möte godkändes.
Protokoll från möten den 15 september och 20 oktober godkändes och lades
till handlingarna.
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§2

Avhandling om utvecklad hemsjukvård
Med dr och distriktsläkare Sonja Modin, e-post:
sonja.modin@sll.se

Med dr och distriktsläkare Sonja Modin redovisade innehållet och
slutsatserna i den avhandling om utvecklad hemsjukvård som Sonja Modin
lade fram i början av år 2010. Många intressanta frågeställningar belystes i
föredragningen och medförde en livlig diskussion inom pensionärsrådet.
§3

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting
och länets pensionärsorganisationer

Inför mötet var utsänt förslag till reviderad ”Modell för samverkan mellan
Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer”. Kanslichef
Elisabeth Levander från landstingsstyrelsens förvaltning medverkade och
kommenterade förslaget. I diskussionen som följde lämnades förslag till
några ändringar i förslaget. Ändringarna kommer att inarbetas i
dokumentet och reviderat underlag kommer att skickas ut till
pensionärsrådet inför kommande möte på nya året.
§4

Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting

Mats Danielsson (SPF) rapporterade från FoUU-rådet inom Äldrecentrum.
§5

Mötestider våren 2012

Två datum för nya möten under våren 2012 bestämdes, nämligen den 23
februari och den 19 april, kl 13.00 – 15.00 båda dagarna. Ytterligare ett
mötesdatum ska fastställas före sommaren.
§6

Övriga frågor

Förvaltningen åtog sig att sammanställa en förteckning över kontaktpersoner som pensionärsorganisationerna kan vända sig till vid sjukhus och
förvaltningar inom Stockholms läns landsting.

Vid protokollet

Inga Hellsvik

Justerat

Caisa Ekstrand

Egil Johansson
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