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Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Administration
LSF Kansli

PROTOKOLL
2013-01-10

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 10 januari 2013

Tid

kl. 13.00 - 15.00

Plats

Landstingshuset, hantverkargatan 45,
konferensrum

Närvarande

Ledamöter:
Anne-Marie Larsson (M)
Margot Hedlin (FP)
Egil Johansson (S)
Susanne Nordling (MP)
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)
Marianne Ramström (V)
Bruno Landstedt (PRO)
Eva Sahlin (SPF)
Kurt Wahlgren (SPF)
Owe Landgren (SPRF)
Bo Schylander (RPG)
Övriga:
Katja Isaksson, ledningskansliet
Elisabeth Angard Levander, LSF kansli
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:
•

Generika

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

Information om kommunaliserad hemsjukvård

Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar och
svarar på frågor om det fortsatta arbetet med kommunalisering av
hemsjukvård. Presentationsmaterialet bifogas protokollet.
§3

Information om kvalitetsregistercentrum

Inger Rising, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
kvalitetsregistercentrum. Presentationsmaterialet bifogas protokollet.
§4

Fastställande av mötesdatum för år 2013

Förslag till mötesdatum för landstingsstyrelsens pensionärsråd 2013 var
utskickat i handlingarna. Anne-Marie Larsson (M) föreslår att mötet den 14
mars flyttas till den 7 mars.
Pensionärsrådet beslutar att fastställa förslag till mötesdatum under 2013
med ändringen att årets andra möte äger rum torsdagen den 7 mars.
Sammanställning av slutliga mötestider under 2013 bifogas till protokollet.
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§5

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting
och länets pensionärsorganisationer

Elisabeth Angard Levander, LSF kansli, informerar om modellen för
samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets
pensionärsorganisationer. Organisationsskiss över Stockholms läns
landstings politiska organisation bifogas till protokollet.
Förvaltningen kommer till nästkommande möte att sända ut en uppdaterad
lista över kontaktpersoner för landstingskoncernens olika pensionärsråd.
Förvaltningen kommer till mötet den 23 maj att sända ut och sammanställa
en enkät till pensionärsorganisationerna samt till de förvaltningar och
bolagsstyrelser som är berörda av samverkansmodellen, för att bland annat
ställa frågan om hur samverkan fungerar.
Anne-Marie Larsson (M) tar med sig frågan om samverkan mellan
pensionärsorganisationerna och hälso- och sjukvårdsnämndens
programberedning för äldre och multisjuka till programberedningens
presidium.
§6

Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka

Ordförande Anne-Marie Larsson (M) informerade om:
• Förslag till ändring i förfrågningsunderlaget avancerad sjukvård i
hemmet
• Hemsjukvård 2015
• Yttrande över motion 2012:3 om ökad kvalitet och patientmakt i
diabetesvården
• Budget 2013
§7

Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting

Bruno Landstedt (PRO) informerade om möten med Locum AB där bland
annat frågan om tillgänglighet i sjukhusen diskuterats.
Eva Sahlin (SPF) informerade om möten med SLSO där bland annat
geriatrikens utveckling diskuterats.
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§8

Övriga frågor

Generika
Egil Johansson (S) föreslår att pensionärsrådet bjuder in sakkunnig
tjänsteman i landstinget för att diskutera utfallet av generikareformen.

Vid protokollet

Jennie Eskilsson
Justerat

Anne-Marie Larsson

Caisa Ekstrand

Bilagor:
p. 2 Presentation Hemsjukvård
p. 3 Presentation Kvalitetsregistercentrum
p. 4 Beslutade mötestider under 2013
p. 5 Organisationsskiss över Stockholms läns landstings politiska
organisation
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