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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Administration
LSF Kansli

PROTOKOLL
2012-11-01

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 1 november 2012

Tid

Kl 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)
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)
Marianne Ramström (V)
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:
•
•

Samverkansmodellen
Förslag på programpunkter och planering av nästa års möten.

Dagordningen för dagens möte godkändes.
Protokoll från föregående möte var utsänt i handlingarna och lades till
handlingarna.
§2

Geriatriken inom Framtidens hälso- och sjukvård

Catharina Johansson enhetschef på geriatrikenheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, informerade om planeringen för geriatriken inom
ramen för Framtidens hälso- och sjukvård, samt flytten av
Danderydsgeriatriken på Danderyds sjukhus till Sollentuna sjukhus.
Presentationsmaterialet bifogas protokollet.
§3

Samverkansprojektet Tiohundra

Lars Skoglund, vd TioHundra AB, informerade om projektet TioHundra,
samt om det fortsatta samarbetet. Presentationsmaterialet bifogas
protokollet.
§4

Annonsering av preliminära mötesdatum för år 2013

Förslag till mötesdatum för år 2013 för landstingsstyrelsens pensionärsråd
var utskickat i handlingarna. Pensionärsrådet beslutar att fastställa den
första sammanträdestiden den 10 januari 2013, kl. 13.00-15.00. Resterande
sammanträdestider för 2013 fastställs i januari.
§5

Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka

Ordförande Anne-Marie Larsson (M) informerade om:
• Förslag till förfrågningsunderlag upphandling av hjälpmedel för
alternativ telefoni
• Förslag till förfrågningsunderlag upphandling av
hjälpmedelcentralverksamhet
• Vårdval för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa samt
införande av en koordinatorsfunktion för patientgrupperna inom
rehabiliteringsgarantin
• Förslag att upphandla basgeriatrisk vård
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•
•
•
§6

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem
avseende planerad specialiserad rehabilitering
Motion om rätten till glasögon för barn med behov
Motion om upphandling av försörjning av hjälpmedel
Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting
Berörda ledamöter i pensionärsrådet ombeds att informera
från samverkansråd inom SLL som de medverkar i

Caisa Ekstran (SPF) och Bo Schylander (SPF) informerade om möten med
samverkansråden vid Locum AB, där bland annat frågan om samarbete
angående färdtjänst, samt ombyggnationen vid Danderyds sjukhus hade
diskuterats.
§7

Övriga frågor

Samverkansmodellen
Pensionärsorganisationerna återkommer med sina åsikter om hur
samverkan sker med landstinget, samt med de bolag och nämnder som, i
enlighet med den av fullmäktige antagna samverkansmodellen, ska
samverka med pensionärsorganisationerna.
Förslag på programpunkter och planering av nästa års möten.
Önskemål framfördes om att under våren diskutera vilka ämnen man vill
fördjupa sig i på pensionärsrådsdialogerna.

Vid protokollet

Jennie Eskilsson
Justerat

Anne-Marie Larsson

Bilagor:
p2. Presentation Geriatrikens vårdkarta
p3. Presentation TioHundra AB

Caisa Ekstrand
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