
Stockholms läns landsting 1 (4 ) 

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL 
SLL Juridik och upphandling 2016-12-05 LS 2016-0008 
LSF Kansli 

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 

Datum Måndagen den 5 december 

Tid 14.00 -16.00 

Plats Mälarsalen, landstingshuset 

Närvarande Ledamöter: 
Marie Ljungberg Schött (M) ordförande 
Margaretha Herthelius (L) 
Hans Lindqvist (C) 
Catarina Carbell (S) 
Laila Leymann (V) 
Per Ossmer (SD) 
Monica Ulfhielm (SPF Seniorerna) 
Bo Schylander (RPG) 
Bo Johansson (PRO) 

Ersättare: 
Erik Hafström (M) 
Margot Hedlin (L) 
Ove Svantegård (KD) 
Margareta Hedström (C) 
Jan Wattsgård (V) 
Anita Jonsson (PRO) 
Owe Landgren (SPRF) 
Bruno Landstedt (PRO) 
Ritva Elg (SPF Seniorerna) 
Birgitta Borg (SPF Seniorerna) 
Gudrun Berg (RPG) 

Övriga: 
Agneta Marmestrand LSF kansli (sekr.) 



Stockholms läns landsting 
PROTOKOLL 
2016-12-05 

2 ( 4 ) 

LS 2016-0008 

§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Ålder som diskrimineringsgrund - utbildning 
• Äldreenkät - Folkhälsorapporten 
• Studiebesök på Nya Karlinska sjukhuset 
• Fysioterapi - ändrade besöksersättningar 
• Resultat workshop 

§ 2 Gustav Hemming 
Gustav Hemming presenterade sig. Gustav är miljö-, skärgårds- och reg-
ionplanelandstingsråd. 
Diskussionen rörde bland annat regionens utmaningar, bostäder, trafiklä
get, brist på personal inom flera sektorer, ldimat. 

Gustav informerade också om RUFS 2050 som är: 
Kortare 
Färre och tydligare mål 
Mer genomförandeinriktad 

• Starkare fokus på ldimat, landsbygd, hälsa och hållbar utveckling 
• Fokus på att leva i Stockholmsregionen 

RUFS har nu varit på samråd och under samrådet har bland annat gjorts 
Politisk uppstartskonferens 
Remisskonferens 

• Samrådskonferens med länsstyrelsen och statliga myndigheter 
• Information landstingets nämnder/utskott (Trafik, HSN, KuN, 

LS/AU) 
• Enskilda möten mellan Tillväxt- och regionplanenämndens och alla 

kommunstyrelsernas presidier 
• Besök i alla länets kommuner i den form som de har efterfrågat, t ex 

kommunstyrelse, ledningsgrupp, tjänstemän 
• Besök i alla län i Östra Mellansverige (regionstyrelse/motsvarande) 
• Enskilda möten med intresseorganisationer och politiska partier 
• Rundabordssamtal med näringslivsrepresentanter 
• Rundabordssamtal med akademin 
• Workshop med civila samhället 



Stockholms läns landsting 
PROTOKOLL 
2016-12-05 LS 2016-0008 

Under våren finns det möjligheter att påverka innehållet i RUFS innan be
slutsprocessen startar. 

Den presentation som Gustav visade bifogas minnesanteckningarna. 

§ 3 Vårdval geriatrik 
Catharina Johansson, enhetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, infor
merade om vårdval geriatrik. 
Utveckling av vårdval 
Inriktning 
Slutenvård med förstärkt utskrivning 
Samverkan med tydligt ansvar mellan vårdformerna 
Ökat direktintag 
Kvalitetsstyrning med förstärkt kvalitetsuppföljning och vite för ej levererad 
kvalitet 

Mekanismer för förstärkt kostnadskontroll 

Förutsättningar 
Husläkare får ett tydligt uppdrag för kontinuitet 
Förändrat arbetssätt för enhetlighet kring förstärkt mottagande och ut
skrivning 
Närakuter skapas för förbättrat omhändertagande i samverkan med de ge-
riatriska klinikerna 
Implementering av bedömningsstöd för remittenter 
I början av 2017 ska en workshop arrangeras. Deltagare är både represen
tanter från hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd och landstings
styrelsens pensionärsråd. Diskussion ska då föras om vårdval geriatrik och 
möjlighet till påverkan kommer att finnas. 

Den presentation som Catharina visade bifogas minnesanteckningarna. 

§ 4 Rapportering från övriga samverkansråd 
Flertalet samverkansråd fungerar nu bra. Diskussion om formerna för sam
verkan ska föras med Danderyds sjuldius, Karolinska Universitetssjukhuset 
och Södersjukhuset. 



Stockholms läns landsting 4 ( 4 ) 

PROTOKOLL 
2016-12-05 LS 2016-0008 

§ 5 Övriga frågor 

Ålder som diskrimineringsgrund - utbildning 
Ålder är en del i diskrimineringslagstiftningen. Frågan om utbildning för 
personal ställdes. Vid nästa sammanträde ges en kort rapport om de utbild
ningar som finns. 

Äldreenkät - Folkhälsorapporten 
I samband med arbetet med folldiälsorapporten görs också en äldreenkät. I 
år har en sådan inte gjorts. Det gjordes dock en äldreenkät 2014, det som 
saknas är en särskild äldrerapport och Äldrecentrum har inte fått något 
uppdrag att ta fram en sådan. 

Studiebesök på Nya Karlinska sjukhuset 
I maj kommer pensionärsrådet att göra ett studiebesök på Nya Karolinska 
sjukhuset. 

Fysioterapi - ändrade besöksersättningar 
Frågan om ändrade besöksersättningar inom fysioterapi ställdes. En kort 
rapport lämnas vid kommande sammanträde. 

Resultat workshop 
Resultatet av workshopen diskuterades. Protokoll från pensionärsrådet 
anmäls i landstingsstyrelsen. Informationen vid samverkansrådets möten 
ska vara av karaktären att man ska kunna påverka frågan, inte att informat
ion ges när allt är beslutat. 
En punkt på dagordningen kommer att handla om aktuellt utvecklingsar
bete. 

Ordförande tackade för det gångna året och samtliga önskade varandra god 
jul och gott nytt år. 

Vid protokollet 

Justerat 


