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Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
LSF Kansli

PROTOKOLL
2014-03-13

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd
Datum

Torsdagen den 13 mars 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)
Laila Leyman (V)
Mats Danielsson (SPF)
Christina Tallberg (PRO)
Alf Andersson (PRO)
Bo Schylander (RPG)
Birgitta Hedlund (SPRF)

Ersättare:
Ewa Schenström (M)
Hans Lindqvist (C)
Anita Jonsson (PRO)
Bruno Landstedt (PRO)
Berndt Holgersson (RPG)
Ove Landgren (SPRF)
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:
• Vaccination – svar på skrivelse om vaccination för personer över 65
år mot TBE
Dagordningen för dagens möte godkändes.
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 2 Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar
Lena Sundberg från hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog och
redogjorde för den genomlysning som gjort av de stora akutmottagningarna
i Stockholms läns landsting. Resultatet diskuteras nu och i juni kommer en
workshop att anordnas.
De bilder Lena visade bifogas protokollet.
§ 3 Hemsjukvård
Elisabeth Höglund från hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog och
redogjorde för det aktuella läget vad gäller kommunalisering av
hemsjukvård. De bilder Elisabeth visade bifogas protokollet.
§ 4 RUFS – regional planering
Fredrik Meurman från SLL tillväxt, miljö och regionplanering deltog och
redogjorde för den regionala planeringen inom Stockholms läns landsting.
De bilder Fredrik visade bifogas protokollet.
§ 5 Rapportering från programberedningen för äldre och
multisjuka
Punkten utgick och återkommer vid nästa sammanträde.
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§ 6 Programpunkter under 2014, förslag och prioritering
Punkter som pensionärsrådet önskar diskutera är
•
•
•
•
•
•
•

Granskning av primärvården
Högkostnadsskydd – vilka finns och hur fungerar de
Uppföljning av specialistvård
Trafiklösningar och vad de betyder för äldre personer
Vårdval – få ersättningssystem belysta
Upphandling av färdtjänsten
Budget 2015

§ 7 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns
landsting
kulturförvaltningen
Har haft ett mycket bra möte med kulturförvaltningen. Punkter som
diskuterades var stöd till kulturföreningar och distriktsorganisationer samt
Att kulturförvaltningen ska inventera tillgängligheten innan man ger stöd
till olika kulturinrättningar.
§ 8 Övriga frågor
Vaccination – smittskyddsläkaren har skrivit ett omfattande svar vilket
organisationerna tackade för. Organisationerna kommer att arbeta vidare
med frågan.
Samverkansråd – återkoppling. Pensionärsrådet önskade en återkoppling
från Catarina Andersson Forsman om de kontakter hon tagit med andra
förvaltningar och bolag rörande samverkan. Catarina har tagit kontakt med
bolag och förvaltningar och lämnat över frågan till landstingsdirektör Toivo
Heinsoo. Pensionärsorganisationerna önskar att Toivo Heinsoo bjuds in till
ett kommande sammanträde.

Vid protokollet
Agneta Marmestrand
Justerat
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Anne-Marie Larsson

Bilagor
Benchmarking akutsjukvård – presentation
Hemsjukvård – presentation
Regional planering – presentation

Caisa Ekstrand

LS 1401-0025

