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Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
LSF Kansli

PROTOKOLL
2013-11-11

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 31 oktober

Tid

kl. 13.00 - 15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45,
konferensrum Södertörnssalen

Närvarande

Ledamöter:
Anne-Marie Larsson (M)
Gustaf Stjernberg (C)
Egil Johansson (S)
Caisa Ekstrand (SPF)
Mats Danielsson (SPF)
Alf Andersson (PRO)
Christina Tallberg (PRO)
Berit Bölander (SKPF)
Birgitta Hedlund (SPRF)
Bo Schylander (RPG)

Ersättare:
Ewa Schenström (M)
Hans Lindqvist (C)
Bengt Holwaster (MP)
Bruno Landstedt (PRO)
Kurt Wahlgren (SPF)
Berndt Holgersson (RPG)
Owe Landgren (SPRF)
Övriga:
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:
• Sammanträdestider 2014
• En tankeställare
Dagordningen för dagens möte godkändes.
Protokoll från föregående möte var utsänt tidigare och lades till
handlingarna.
Ordföranden hälsade också Berndt Holgersson välkommen. Berndt är
representant för RPG.
§2

Läkemedelsfrågor

Magnus Thyberg, chef för läkemedelsenheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen deltog och informerade om landstingets arbete med
läkemedelsfrågor.
Punkter som togs upp var bl. a den nationella satsningen om de mer sjuka
äldre. Läkemedelsgenomgångar – återkoppling på beteende och hur
förskrivningarna ser ut. Det går också att koppla till avtalen.
Diskussion kring olämpliga läkemedel och de äldre som får mer än 10
läkemedel.
Generika diskuterades också.
Kommunernas roll vid läkemedelsgenomgångar.
Koll på läkemedel startade 2010 som ett projekt för bättre
läkemedelsbehandling av äldre. Programmet vill uppnå följande mål:
• Halvera mulitmedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till 2017.
• Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+
fram till 2017
• Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept ska erbjudas
minst en läkemedelsgenomgång årligen
• Högst ett generiskt utbyte ska få ske under ett recepts giltighetstid
och för personer 75 år och äldre ska generiskt utbyte inte
förekomma
Samtliga pensionärsorganisationer önskade ytterligare en punkt till listan
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•

I samband med läkemedelsgenomgångar bör även möjligheterna att
erhålla särskilt tandvårdsstöd påtalas. Många läkemedel som äldre
använder har biverkningar i form av muntorrhet som i sin tur kan
orsaka sjukdomar m.m.

Koll på läkemedel och rättigheter som den som är 75 år och äldre och har
fem eller fler läkemedel kan begära:
• Få en enkel läkemedelsgenomgång gjord
• Få ett skriftligt besked om resultatet
• Inte ska ha några olämpliga läkemedel
• Få en läkare som tar ansvar för alla dina mediciner
• Får boka tid för att diskutera de kloka frågor som gäller dig
§3

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom
socialtjänsten

Christina Tallberg informerade om arbetet med utredningen om framtida
valfrihetssystem inom socialtjänsten.
En särskild utredare – Greger Bengtsson- ska analysera och utvärdera
effekterna av införandet av lagen om valfrihetssystem på
socialtjänstområdet. Utifrån utvärderingen ska utredaren överväga för- och
nackdelar med att införa en obligatorisk lagstiftning om valfrihetssystem på
socialtjänstområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014.
Christina deltar som expert och redogjorde för några punkter som tagits
upp till diskussion i utredningen. Samverkan, information till de som ska
välja, förutsättningarna, biståndsbedömarnas roll, kommunernas ansvar att
ta över verksamhet som någon inte klarar.
§4

Samverkansråden i SLL – hur fungerar

Catarina Andersson Forsman deltog i diskussionen om samverkansråden i
SLL. Svaren på den enkät som skickades ut under våren visade att
samverkan fungera på olika sätt inom landstinget. Catarina kommer att
kontakta de bolag och förvaltningar där pensionärsråd inte finns eller
fungerar bristfälligt.
Frågan om kommunalisering av hemsjukvården diskuterades också under
denna punkt. SLL och Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har
bedömt att man inte kan gå vidare i diskussionerna i dagsläget. En fråga
som måste lösas för vidare arbete är skatteväxlingens effekter.
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§5

Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka.

Nästa sammanträde med beredningen är den 5 november.
§6

Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting

Locum. Två inställda sammanträden.
I övrigt har det inte varit några möten under oktober.
§7

Övriga frågor
• Sammanträdestider 2014
16 januari
13 mars
22 maj
25 september
30 oktober
4 december
• En tankeställare
Polio har ökat i Syrien och även i Italien. Många barn drabbas och Ewa
Schenström påpekade att man bör ta den fjärde poliosprutan om man
inte gjort det tidigare.
•

Minnesanteckningar från andra samverkansråd kommer att bifogas
nästa kallelse.

Vid protokollet

Agneta Marmestrand

Justerat

Anne-Marie Larsson

Caisa Ekstrand
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