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PROTOKOLL
2013-03-08

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 7 mars 2013

Tid

kl. 13.00 - 15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45,
konferensrum Södertörnssalen

Närvarande

Ledamöter:
Anne-Marie Larsson (M)
Ingrid Ahlman (KD)
Gustaf Stjernberg (C)
Egil Johansson (S)
Susanne Nordling (MP)
Laila Leyman (V)
Caisa Ekstrand (SPF)
Birgitta Hedlund (SPRF)
Torsten Liljemark (RPG)
Christina Tallberg (PRO)
Ersättare:
Ewa Schenström (M)
Sonia Lunnergård (KD)
Kerstin Ljunggren (FP)
Hans Lindqvist (C)
Bengt Holwaster (MP)
Bruno Landstedt (PRO)
Anita Jonsson (PRO)
Eva Sahlin (SPF)
Kurt Wahlgren (SPF)
Owe Landgren (SPRF)
Bo Kärrström (SKPF)
Bo Schylander (RPG)
Övriga:
Elisabeth Angard Levander, LSF kansli
Agneta Marmestrand, 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:
•
•
•

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten
Hjälpmedelsinstitutets IT-konferens som arrangeras den 7 maj
LOCUM - enkät

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

Akademiskt centrum för äldretandvård

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om
arbetet med att inrätta ett akademiskt centrum för äldretandvård.
Det är tre aktörer som samarbetar kring verksamheten i det akademiska
centrum för äldretandvård (ACÄT) som ska etableras under våren. Det är
Folktandvården, Stockholms Sjukhem och Institutionen för Odontologi vid
Karolinska Institutet. Verksamheten kommer att bestå av ordinär
patientverksamhet samt forskning och utbildning. ACÄT ska genom
tandvård, basvetenskaplig och klinisk forskning öka kunskapen om oral
hälsa och förbättra tandhälsan i Stockholms län för äldre.
§3

Information om planeringen av verksamhetsinnehållet på
Nya Karolinska universitetssjukhuset

Stanley Holsteiner, chef för programkontoret Nya Karolinska Solna,
informerade om verksamhetsinnehållet på Nya karolinska Solna.
Presentationsmaterialet bifogas protokollet.
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§4

Information om uppföljning av ”Mer än bara trösklar”

Agneta Marmestrand Ruud informerade om uppföljningen av landstinget
handikapprogram Mer än bara trösklar.
Presentationsmaterialet och sammanställning över inkomna svar bifogas
protokollet.
§5

Diskussion om önskemål på ämnesområden till
pensionärsrådsdialogerna i Landstingssalen den 17 maj

Diskussion fördes om lämpliga ämnen till pensionärsrådsdialogerna den 17
maj. Följande ämnen föreslogs:
Information om ersättningssystem i primärvården
Hur kommer hälso- och sjukvården att se ut i FHS
Psykogeriatriska vårdplatser - behov och framtid
Hörselhjälpmedel - hur ska man få kunskap för att kunna välja
Ambulanssjukvården och larmnummer
Hur ser Spesak geriatrik på utvecklingen av vårdplatser
Det framfördes också önskemål om att inbjudan också skickas till
pensionärsråden i kommunerna.

§6

Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka

Ordförande Anne-Marie Larsson (M) informerade om:

•

Avtal om geriatrisk vård 2013-2015 – Huddingegeriatriken,
Handengeriatriken och Södertäljegeriatriken

•

Förlängning av avtal med OneMed Sverige AB och förslag till
upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

•

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting
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§7

Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting

Caisa Ekstrand informerade om möte med Kulturförvaltningen där bl. a
önskemål om möte med politiker framförts.
Caisa Ekstrand och Bruno Landstedt informerade om möte med Locum AB
där bl. a Locums nya roll diskuterades samt tillgänglighet och
kommunikation
Caisa Ekstrand informerade om samverkansråd med Södertälje sjukhus.
§8

Övriga frågor

Christina Tallberg informerade om att hon deltar som expert i utredningen
om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten. Utredare är Greger
Bengtsson. Ett betänkande ska lämnas den 15 januari 2014.
Caisa Ekstrand informerade om att Hjälpmedelsinstitutet arrangerar en
konferens om IT för äldre den 7 maj.
Caisa Ekstrand informerade också om en enkät från Locum AB.

Vid protokollet

Agneta Marmestrand
Justerat

Anne-Marie Larsson

Caisa Ekstrand

Bilagor:
p. 3 Presentation Nya Karolinska Solna
p. 4 Presentation och sammanställning Mer än bara trösklar
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