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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Bo Johansson utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Hälsocentraler 

§ 2 Workshop 
Dagens sammanträde genomfördes som en workshop. Syftet med worksho-
pen var att diskutera hur landstingsstyrelsens pensionärsråd (LPR) på 
bästa möjliga sätt tidigt kan komma in i beslutsprocesser och ha möjlighet 
att påverka kommande beslut och att rådets synpunkter tas tillvara. 
Pensionärsrådet diskuterade ett antal frågor, såsom 

• Samverkansmodellen - hur arbetar rådet efter den på bästa möjliga 
sätt 

• Några frågor där pensionärsrådet önskar komma in tidigt, t.ex. bud
get 

• Några frågor att koncentrera sig på 
• Rådets möjligheter till påverkan 
• Hur sker påverkan på bästa sätt 
• När är bästa tidpunkten för att få information om en fråga 
• Hur sprids synpunkter 
• Hur arbetar de politiska ledamöterna med den information de får 

Deltagarna diskuterade i tre grupper, ledamöterna från de olika politiska 
partierna bildade en grupp. 

Grupp i 
Komma in tidigt i beslutsprocessen 
Rätt fas för ge och få information 
Ansvar för detta, politik, ordförande 
Struktur för samverkan 
Uttalanden - rådet kan göra gemensamma uttalanden i viktiga frågor 
Föredragningar - frågor i förväg till föredragshållaren för att få en bättre 
diskussion 
Arbetsgrupper som djupdyker - uttalanden skrivelser 
Resultatuppföljning 
Planeringsdag under våren 
Analys och utvärdering 
Utvärdera - se framåt 
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Eventuellt grupper internt inom pensionärsorganisationerna 

Förslag till disposition av sammanträden 
Sammanträdet inleds 
Föredragshållare med möjlighet till frågor, frågeställningar kan ha skickats 
i förväg 
Efter en kortare paus ska det finnas möjlighet till analys och eventuella ut
talanden 

Grupp 2 
LPR politikerrepresentation, övriga samverkansorgan tjänstemän LS v. 
övriga nämnder 
Stocldiolms läns sjukvårdsområde, SLSO, är en bra förebild vad gäller sam
verkan. Arbetar mycket med workshop, studiebesök 
Tidigt skede - vem informerar, kan informera, ta emot synpunkter 
Områden att ha en fördjupad diskussion kring kan vara 

• Våld i nära relationer 
• Åldersdiskriminering inom sjukvård 
• Geriatrik 

Spridning av information ömsesidigt ansvar 
Samverkansmodellen ger utrymme för att inom rådet ha särskilda arbets
grupper, borde utnyttjas mer 
Vem läser protokollen från LPR, spridning 
Ansvaret för återinläggningar - hem - akutsjukhus eventuellt korttidsbo-
ende 

Geriatrikens ansvar för multisjuka 

Grupp 3 
Redan när direktiv ges ska rådet komma in för att kunna påverka 
Liksom när nya idéer ska utredas 
Arbetsgrupper - ett bra sätt att få inflytande och kunna påverka 
I samverkansorganen inom de olika nämnderna och bolagen medverka un
der utredningar 
Frågor att koncentrera sig på - Folkhälsan ett viktigt område 
Träffa landstingsråden regelbundet, även oppositionens landstingsråd och 
gruppledare, då de ska ges tid för en diskussion om frågor inom deras an
svarsområden 
Vad gör politikerna av vad vi tycker - hur sprids det i de olika politiska 
kanslierna, vad händer med informationen 
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Politikergruppen 
Viktiga frågor ska tas till protokollet 
Mer utrymme för pensionärsorganisationerna att föra fram krav och syn
punkter 
Hur kommer rådet in tidigt i processen 
Lyfta upp frågor från de andra pensionärsråden inom de olika förvaltning
arna och bolagen 
Nya frågor alltid välkomna 
Politiska företrädarna tar hem frågorna till sina respektive partigrupper 
mm för att sprida synpunkter och inspel 

Sammanfattningsvis är grupperna överens om att det är viktigt att rådet 
kommer in tidigt i beslutsprocessen, att mer utrymme för pensionärsorga
nisationernas synpunkter och inspel ges samt att arbeta mer i arbetsgrup
per inom rådet för att fördjupa sig i en fråga. Temamöten kan vara en idé, 
där en fråga diskuterar ur olika synvinklar. 

§ 6 Övriga frågor 

Besparingar hälso- och sjukvårdsnämnden 
För helåret 2016 prognostiseras ett underskott med 250 miljoner kronor 
vilket motsvarar cirka 0,5 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudge
ten. För att undvika ett underskott som bedöms kunna bli cirka 250 miljo
ner kronor även för 2017, sätts åtgärder in. 
Åtgärderna omfattar dels kostnadssänkningar och bättre kostnadskontroll 
inom ett antal vårdvalsområden (beslutades av nämnden i september), dels 
förslag på åtgärder som arbetas in i slutlig budget 2017 som hälso- och 
sjukvårdsnämnden behandlar den 25 oktober. Åtgärderna är av långsiktig 
karaktär och hinner därför inte påverka resultatet 2016 utan ger främst 
effekt från och med 2017 och framåt. 

En åtgärd är: 
• Omprövning avtal hälsomottagningar 

I länet finns i dag tre hälsomottagningar som är lokaliserade till länsdelarna 
Handen, Järva och Södertälje. Hälsomottagningarnas målgrupp är patien
ter i behov av mer kvalificerade hälsofrämjande insatser. I förhållande till 
kostnaderna har verksamheterna mycket låga besöksvolymer. Mot denna 
bakgrund föreslås att avtalen med hälsomottagningarna sägs upp och att 
befintlig struktur stärks genom att incitament för teamsamverkan utveck
las. 
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Några andra åtgärder är: 
• Effekter av ny upphandling inom psykiatri 
• Påskyndat införande av ett likvärdigt läkemedel 
• Rekvisition av läkemedel till avtalspris för privata vårdgivare 
• Utökad kontinuerlig avtalsuppföljning och fördjupade uppföljningar 
• Minska bidraget till centrumbildningarna 
• Senareläggning av upphandling av vårdcoacher 
• Avsluta avtal inom specialiserad rehabilitering 
• Hälso- och sjukvårdsnämndens finansiering av kommissionsplatser 

upphör 
• Förändrat kostnadsansvar för medicinsk service för vårdgivare 

verksamma på nationella taxan 
• Ej förlängning av vissa upphandlade avtal 
• Ökad kontroll av fakturor avseende utomlänsvård 

Studiebesök 
Pensionärsrådet önskar att ett studiebesök på Nya Karolinska Solna ska 
planeras in under kommande år. 

Vid protokollet 

Agneta Marmestrand , • 

Justerat 


