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Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
LSF Kansli

PROTOKOLL
2014-01-17

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 16 januari 2014

Tid

13.00-15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45,
konferensrum Mälarsalen

Närvarande

Ledamöter:
Anne-Marie Larsson (M) ordförande
Caisa Ekstrand (SPF) vice ordförande
Margot Hedlin (FP)
Gustaf Stjernberg (C)
Ingrid Ahlman (KD)
Egil Johansson (S)
Susanne Nordling (MP)
Mats Danielsson (SPF)
Christina Tallberg (PRO)
Bo Schylander (RPG)
Berit Bölander (SKPF)

Ersättare:
Hans Lindqvist (C)
Bengt Holwaster (MP)
Anita Jonsson (PRO)
Kurt Wahlgren (SPF)
Berndt Holgersson (RPG)
Eva Sahlin (SPF)
Marianne Ramström (V)
Sonia Lunnegård (KD)
Övriga:
Agneta Marmestrand LSF kansli (sekr.)
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§ 1 Inledning
Anne-Marie Larsson (ordf.) och Caisa Ekstrand (SPF) (vice ordf.) utsågs att
justera protokollet.
Som övriga frågor anmäldes:
• Skrivelse om vaccination för personer över 65 år mot TBE
• Samverkansråd, återkoppling
• Initiering av ärenden
• Kallelse och handlingar via mail
Dagordningen för dagens möte godkändes.
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
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§ 2 Framtidens hälso- och sjukvård
Britt Arrelöv från hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog och informerade
om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. Målbilden för 2025 är hög
tillgänglighet, god kvalitet och delaktighet samt hög effektivitet.
Utgångspunkter i framtidsplanen är bl. a utbyggnad av geriatrik,
rehabilitering och ASIH, stärkt roll för husläkarmottagningarna, renodling
av akutsjukhusen samt utbyggnad av e-hälsotjänster. Forskning och
utbildning är också viktiga delar. Nätverkssjukvård som anpassas utifrån
individens behov också ett mål. De bilder Britt visade bifogas protokollet.
§ 3 Tandvård för äldre
Bo Persson från tandvårdsenheten deltog och informerade om tandvård för
äldre och det tredje steget. Bo informerade om nödvändig tandvård,
tandvård som led i sjukdomsbehandling samt tandvårdsförsäkringen.
Information gavs också om det s.k. tredje steget och nyheter från 2013. De
bilder Bo visade bifogas protokollet.
§ 4 Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka
Ordföranden Anne-Marie Larsson informerade om de frågor som kommer
att tas upp vid nästa sammanträde med programberedningen.
•
•
•

Förfrågningsunderlag hjälpmededelsverksamhet
Information om organisation av stöd till patienter med
andningssvårigheter
Rapport om genomlysning av akutmottagningarna inom länet

§ 5 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting
HSF:
Information om situationen i vården under jul- och nyårshelgerna. En
diskussion fördes om de olika bilder som finns av hur samarbetet mellan
kommuner och landsting varit. Önskemål framfördes om att bjuda in
chefläkaren vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen till nästa sammanträde
för en information och diskussion.
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SLSO:
Vid sammanträdet med SLSO presenterades den sammanställning som
SLSO gjort vad gäller förändringar inom verksamheten med anledning av
framtidens hälso- och sjukvård.
Sammanställningen delades ut till pensionärsrådet.
§ 6 Övriga frågor
PRO Stockholms län delade ut en skrivelse i vilken föreslås att HSN utreder
behov och möjligheter att vaccinera alla över 65 år inom landstinget mot
TBE. Samtliga pensionärsorganisationer ställde sig bakom skrivelsen.
Ordförande meddelade att skrivelsen kommer att skickas till registrator
HSN och till chefläkaren.
Samverkansråd – återkoppling. Pensionärsrådet önskade en återkoppling
från Catarina Andersson Forsman om de kontakter hon tagit med andra
förvaltningar och bolag rörande samverkan.
Vid ett kommande möte vill pensionärsorganisationerna diskutera hur
inflytandet har fungerat under mandatperioden och vilka möjligheter som
funnits till samråd och påverkan av beslut.
Initiering av ärenden – tas upp vid nästa sammanträde
Kallelse och handlingar via e-post. Frågan om utskicka via e-post togs upp
och återkommer även nästa gång.
Meddela agneta.marmestrand-ruud@sll.se eller tfn 070 7374467
om ni önskar få kallelse och annat material via e-post eller om ni
även fortsättningsvis vill få vanlig post.
Vid nästa sammanträde ska dessutom programpunkter under året
diskuteras och prioriteras.
Vid protokollet
Agneta Marmestrand
Justerat

Anne-Marie Larsson

Caisa Ekstrand

LS 1401-0025

5 (5)
PROTOKOLL
2014-01-17

Bilaga
Framtidens hälso- och sjukvård – presentation
Tandvård för äldre – presentation
Kvarstående programpunkter
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