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Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 22 maj 2014

Tid

13.00-15.00

Plats

Landstingshuset, Hantverkargatan 45,
konferensrum Mälarsalen

Närvarande

Ledamöter:
Caisa Ekstrand (SPF) vice ordförande
Margot Hedlin (FP)
Gustaf Stjernberg (C)
Egil Johansson (S)
Susanne Nordling (MP)
Laila Leyman (V)
Mats Danielsson (SPF)
Bo Schylander (RPG)
Birgitta Hedlund (SPRF)

Ersättare:
Gunilla Thorsson (FP)
Hans Lindqvist (C)
Bengt Holwaster (MP)
Bruno Landstedt (PRO)
Övriga:
Agneta Marmestrand LSF kansli (sekr.)
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§ 1 Inledning
Caisa Ekstrand tjänstgjorde som ordförande. Caisa Ekstrand och Hans
Lindqvist utsågs att justera protokollet. Gunilla Thorsson som är ny
ledamot i pensionärsrådet hälsades välkommen.
Som övriga frågor anmäldes:
• Frågor från PRO
• Uppföljning hemsjukvård
• Kriterier för bromsmediciner
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes och
lades till handlingarna.

§ 2 Budget 2015
Gunnel Forsberg från SLL Ekonomi och finans deltog och redogjorde för
förutsättningarna för budget 2015. Ett underlag för fortsatt arbete tas fram i
september och det kommer också pensionärsorganisationerna att kunna ta
del av.
Mellan den 24 september och den 15 oktober finns möjlighet att göra
inspel. Vid sammanträdet den 25 september återkommer Gunnel Forsberg.
De bilder Gunnel visade bifogas protokollet.
§ 3 Samverkansfrågor
Landstingsdirektör Toivo Heinsoo deltog och en diskussion fördes om
samverkan mellan pensionärsorganisationerna och bolag och förvaltningar.
Samverkan fungerar bra med några av bolagen/förvaltningarna men
mindre bra med andra.
Diskussionen fördes kring hur samverkan kan utvecklas och hur man kan
hitta former för samverkan. Organisationerna tryckte på att de ska kunna
komma in tidigt i olika frågor och verkligen har en chans att kunna påverka.
Det ska inte bara vara information om redan fattade beslut. Samverkan kan
organiseras som projekt kring intressanta och viktiga frågor.
Nuvarande pensionärsråd kommer att ägna en stor del av mötet i oktober
till att ta diskutera synen på samverkan och dess utvecklingsmöjligheter.
Detta kan sedan bli ett underlag i det nya pensionärsrådets arbete. Toivo
Heinsoo kommer att vara med vid sammanträdet.

LS 1401-0025

3 (5)
PROTOKOLL
2014-05-22

§ 4 Information om högskostnadsskydd
Josefin Nilsson från hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog och
redogjorde för de regler som finns kring de olika högkostnadsskydden.
De bilder Josefin visade bifogas protokollet.
§ 5 Sommarplanering 2014
Chefläkare Anna Nergårdh informerade om läget inom hälso- och
sjukvården inför sommaren. Anna N utsågs samma dag till sommargeneral,
vilket innebär att hon har utökade befogenheter vad gäller hälso- och
sjukvården under sommaren.
Anna Nergårdh kommer även att ansvara för fördelningen av det extra
tillskottet på 60 miljoner kronor som landstingsstyrelsen beslutade om den
20 maj. Pengarna ska användas till åtgärder som ökar kapaciteten i vården.
Under det senaste året har insatserna för samordningen mellan vårdgivarna
utökats, förlossningsvården har stärkts både genom en ny
förlossningsklinik och extra beställning av förlossningsvård på Södertälje
sjukhus. Samtidigt har den Avancerade sjukvården i hemmet, ASiH, ökat så
att det jämfört med förra sommaren nu är över 200 fler patienter som kan
få vård i sitt hem istället för på sjukhus.
Ett intensivt arbete med rekrytering pågår inför sommaren.
Det är viktigt att snabbt få hjälp att komma rätt i vården. Därför finns 1177
Vårdguiden som har öppet dygnet runt årets alla dagar. De kan guida till
närakuter, husläkare eller till exempel beställa en jourläkarbil.
En del av det extra tillskottet ska gå till en ny snabblinje till 1177 för
kommunernas hemtjänstpersonal till sjukvårdsrådgivning.
Regelbundna chefläkarmöten kommer att hållas hela sommaren och
informationskampanjerna kommer att blir fler.
§ 6 Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka
Margot Hedlin och Susanne Norling rapporterade från beredningens
senaste sammanträde. Vid mötet informerade Kerstin Brismar om diabetes
typ 1 och 2. Information gavs om möjlighet att förebygga diabetes typ 1 och
2, statistik, följdsjukdomar samt ett möjligt upplägg för ett
”diabetessjukhus”.
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Rapport gavs också om ett palliativt kunskapscenter. Diskussioner förs med
kommunerna.
§ 7 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting
SLSO
Har regelbundna möten. Vid senaste sammanträdet var det en workshop
om framtidens hälso- och sjukvård vilken var mycket uppskattad. Chefer
från olika delar av verksamheten deltog.
Konstaterades också att Locum inte haft samverkansmöte sedan i december
2013.
§ 8 Övriga frågor
Laila Leyman ställde en fråga om bromsmediciner och om ålder är en
indikator för att inte få en sådan medicin. Anna Nergårdh svarade att
enbart ålder inte är ett skäl att medicin inte ges.
Önskemål finns från PRO om att pensionärsrådet ska förlägga ett
sammanträde under hösten till NKS. Övriga organisationer instämde i att
det skulle vara intressant.
En fråga ställdes om vad som hänt i arbetet med hemsjukvård. En kort
rapport lämnas vid kommande möte med pensionärsrådet.

Vid protokollet
Agneta Marmestrand

Justerat

Caisa Ekstrand

Hans Lindqvist
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Bilagor
Budget 2015 – presentation
Högkostnadsskydd – presentation
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