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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Administration
LSF Kansli

PROTOKOLL
2012-09-13

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 13 september 2012 klockan 13.00 - 15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45,
konf rum Mälarsalen

Närvarande

Ledamöter:
Anne-Marie Larsson (M)
Margot Hedlin (FP)
Gustaf Stjernberg (C)
Egil Johansson (S)
Susanne Nordling (MP)
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)
Sonia Lunnergård (KD)
Hans Lindqvist (C)
Bengt Holwaster (MP)
Anita Jonsson (PRO)
Bruno Landstedt (PRO)
Eva Sahlin (SPF)
Kurt Wahlgren (SPF)
Owe Landgren (SPRF)
Bo Schylander (RPG)
Övriga:
Katja Isaksson, ledningskansliet
Jennie Eskilsson, LSF kansli (sekr)
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§1

Inledning

Anne-Marie Larsson (ordf) och Caisa Ekstrand (SPF) utsågs att justera
protokollet.
Som övriga frågor anmäldes:
•
•
•
•
•
•

Flytt av geriatriken och svar på frågor om geriatriken
Läkemedelsgenomgångar
Mötet den 13 december 2012
Pågående forskning om patientsäkerhet
Genomgång av förslag på ärenden
Uppföljning av det handikappolitiska programmet

Dagordningen för dagens möte godkändes.
Protokoll från mötet den 7 juni 2012 var utsänt och lades till handlingarna.
Rådets nytillträdda sekreterare Jennie Eskilsson, LSF kansli, hälsas
välkommen.
§2

Information om Kvalitetsregistercentrum

Punkten om information om Kvalitetsregistercentrum utgick då
föredragande Inger Rising från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ej hade
möjlighet att närvara. Hon låter meddela att hon djupt beklagar detta och
att hon gärna deltar vid ett kommande möte.
§3

Färdtjänstfråga

Jan Stål, trafiknämndens förvaltning, färdtjänstavdelningen, medverkar
och svarar på några kompletterande frågor som uppkommit efter
föregående möte då han informerade om regelverket för färdtjänstresor.
§4

Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka

Anne-Marie Larsson (M) informerade om sommarsituationen och om att
Södertälje sjukhus haft problem med utskrivningsbara patienter då
Södertälje kommun har haft bemanningsproblem. Information lämnades
även om antibiotikakampanjen som pågår för att minska förskrivningen då
Stockholm ligger över riksgenomsnittet i landet.
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§5

Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting

En reviderad modell för samverkan med pensionärsorganisationerna
behandlas i landstingsfullmäktige den 18 september, och därefter kommer
beslutet samt den nya modellen att expedieras till kontaktpersoner för
respektive samverkansråd mellan Stockholms läns landsting och länets
pensionärsorganisationer.
En lista över RPG:s representanter i Stockholms läns landstings
samverkansråd överlämnas till sekreteraren.
§6

Övriga frågor

Flytt av geriatriken och svar på frågor om geriatriken
Vid föregående möte lyftes frågan om flytt av geriatrisk vård från
Danderyds sjukhus till Sollentuna sjukhus. Det har inkommit en skrivelse
från hälso- och sjukvårdsförvaltningen som svar på dessa frågor. Skrivelsen
delas ut under mötet.
Läkemedelsgenomgångar
Frågan kring erfarenheter och uppfattning av kvaliteten på enkla respektive
fördjupade läkemedelsgenomgångar diskuteras.
Inställt möte den 13 december 2012
Pensionärsrådet beslutar att ställa in mötet den 13 december 2012.
Pågående forskning om patientsäkerhet
Susanne Nordling (MP) rapporterar om en föreläsning på KTH om
patientsäkerhet av forskaren Rickard Cook. En artikel angående
forskningen bifogas protokollet.
Genomgång av förslag på ärenden
Önskemål framfördes om att vid ett kommande möte informera om de
nationella riktlinjerna 2010 för vård och omsorg angående
demenssjukdom. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer den 25 september
att behandla ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och
kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående. Förslaget
bifogas protokollet.
Önskemål framfördes även om att bjuda in sakkunnig inom geriatrik på
Programkontoret för Framtidsplan för hälso- och sjukvård.
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Uppföljning av det handikappolitiska programmet
Frågan kring hur förvaltningar rapporterar uppföljningen av
tillgänglighetsarbetet diskuteras. Dessa redovisningar finns i
förvaltningarnas verksamhetsberättelser.

Vid protokollet

Jennie Eskilsson
Justerat

Ann-Marie Larsson

Caisa Ekstrand

Bilagor:
P. 6 Artikel i Dagens Samhälle 18/2012 om forskning om patientsäkerhet på
KTH.
P. 6. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till överenskommelse
mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg
för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras
närstående.
Uppdaterad förteckning över ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsens
pensionärsråd.
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