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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet. 

Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 
Som övriga frågor anmäldes: 

• Skrivelse om budget 2018 
• Skrivelse om sommarplanering 2018 

§ 2 Budget 2018 
Eva-Karin Sennette redogjorde för landstingsdirektörens planeringsunderlag 
avseende budget 2018. 

Tidplan och förutsättningar i korthet 

• 17 mars - Planeringsunderlaget inför budget 2018 remitteras t i l l sty
relser/nämnder 

• 18 april - Remisstiden går ut 
• 17 maj - Landstingsstyrelsens förslag t i l l budget presenteras i lands

tingsrådsberedningen 
• 30 maj - Beslut i landstingsstyrelsen 
• 14 juni - Budgetbeslut i landstingsfullmäktige 
• 27 oktober - Nämnder och styrelser beslutar om budget för 2018-

Landstinget bedriver ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete 
för att svara mot de behov som invånarna ställer 
Genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård 
Omfattande investeringar inom kollektivtrafiken 
I planeringsunderlaget tas ett övergripande ansvar för att landstinget 
ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi 
Skatteintäkterna utvecklas svagare - kraftig nedrevidering i förhål
lande t i l l budget 2017 
Kostnadsökningstakten måste begränsas t i l l 1,6 procent 2018 i för
hållande t i l l budget 2017 
Verksamheterna ska klara att hålla sig inom givna ramar - effektivi-
seringar och omprioriteringar kommer att krävas 
Investeringsram på 110,5 miljarder kronor under perioden 2018-

2021 

2027 

/ 
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• Ca 36 procent på hälso- och sjukvården 
• Ca 64 procent på kollektivtrafik 
• Stort förändringsarbete - viktigt att inte tappa fokus på produktion 

och att begränsa kostnadsutvecklingen 
• Låg kostnadsökningstakt för 2017 är nödvändigt för att klara 2018 — 

akutsjukhusens uppräkning 1,5 procent 
• Hålla i investeringarna - investeringsutgifterna måste rymmas inom 

beslutade ramar 
• Omställningsavtalen skapar tryck på akutsjukhusen att effektivisera 

verksamheten 
• Överföring av vård från Karolinska t i l l andra aktörer påbörjas på all

var - 300 mkr 2017 och 650 mkr 2018. 

Skrivelse från PRO och SPF Seniorerna biläggs protokollet. 

§ 3 Sommarplanering 2017 - hälso- och sjukvården 
Chefläkare Johan Bratt informerar om sommarplanering inom hälso- och 
sjukvården 2017. 
Några av de åtgärder som vidtas är: 
Möten med kommuner 
Personal för att avlasta sjuksköterskor 
Extra sjuktransporter 
Hemtjänsten har ett särskilt telefonnummer för att snabbt komma i kontakt 
med sjukhusvården 
Samarbete akutsjukvård/geriatrik 

Informera befolkningen om olika vårdnivåer 

Regelbundna chefläkarmöten kommer att hållas. 

Johan Bratt kommer också att bjuda in vårdgivare och representanter från 
kommunerna från hela länet för att föra en dialog kring samverkan och 
kontaktvägar med företrädare för vård och omsorg i respektive vårdgivares 
närområde. 

Skrivelse från PRO biläggs protokollet. 

ASIH 

0 
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§ 4 Rapportering från övriga samverkansråd 
Flertalet samverkansråd fungerar bra eller tillfredsställande. Dock saknas 
fortfarande samverkan vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds 
sjukhus. 

§ 5 Diskussion om fortsatt arbete med samverkansöverenskom
melsen 
Diskussionen rörde den workshop som pensionärsrådet hade i oktober 
2016. En följd av de förslag som då kom fram är att se över samverkans
överenskommelse. Förslagsvis tillsätts en arbetsgrupp för detta arbete. Frå
gan diskuteras vidare vid möte med presidiet samt vid nästa sammanträde 
med pensionärsrådet. 

Samverkansöverenskommelse från 2012 och anteckningar från workshop 
biläggs protokollet. 

§ 6 Information om specialiteten geriatrik, gränsdragningar mm 
Maria Mathé, geriatriker vid Stockholmsgeriatriken och spesak för geriatrik 
informerade om specialiteten geriatrik. 
Geriatrik är en specialitet där man ser hela patienten, hela kroppen ska må 
väl. Bemanningen skiljer sig från akutsjukvården t i l l viss del, det är fler ar
betsterapeuter, logopeder, dietister och fysioterapeuter. Man arbetar 
mycket med det som kan kallas SVEA, sammanhållen vård enhetligt arbets
sätt. I övrigt diskuterades utskrivningsrutiner, hemgång, samarbete med 
kommuner, andra specialiteter. 
Dessutom diskuterades geriatrikens roll i framtidens hälso- och sjukvård. 

§ 7 Aktuella frågor som väcks av pensionärsorganisat ionerna 
De frågor som väckts av organisationerna har behandlats under övriga 
punkter. 

§ 8 Övriga frågor 
Frågan om kommunalisering av hemsjukvården väcktes och återkommer 
vid ett kommande sammanträde. 

Agneta Marmestrand 

Justerat 



Registrator.lsf@sll.se 

Remissvar över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför 
budgeten 2018 

SPF Seniorerna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade underlag. Med 
hänsyn till att underlaget avser budgeten 2018, även om de ekonomiska ramarna sträcker 
sig fram till år 2021, är underlaget förvånansvärt allmänt hållet och det saknas enligt vår 
mening nödvändiga konkreta förslag för 2018. 

Hälso- och Sjukvård 

Visserligen konstateras att befolkningen såväl ökar som att andelen äldre ökar, men vi 
känner stor oro för att inte tillräcklig hänsyn har tagits till dessa fakta liksom den verklighet 
med oacceptabla förhållanden som råder redan idag inom Hälso- och sjukvården, i synnerhet 
akutsjukvården, inom SLL När det gäller de allmänt hållna ambitionerna med mål och 
riktlinjer har vi inget att invända. Däremot anser vi att riskerna är uppenbara att nödvändiga 
investeringar och tidplaner inte kommer att hålla. Därutöver är ett antal vårdplatser stängda 
p.g.a. bristen på sjuksköterskor och väntetiderna på akutmottagningarna är oacceptabla. 

Trots en ökning med närmare 40 000 invånare per år och som självklart måste få som 
konsekvens att resurserna byggs ut, talas det i underlaget om krav på besparingar och 
effektiviseringar och att detta ska kunna ske inom administrationen. Räcker verkligen det? 
Något förvånande hänvisas det i underlaget till privata intressen och initiativ för att klara de 
ökade behoven av sjukvårdsresurser. Som exempel nämns att det finns externa intressenter 
för att bygga ett nytt sjukhus i anslutning till expansionen i Barkarby, vilket f.ö. handlar om 
18 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. Vi har inget emot privata utförare i sig, 
men planeringsansvaret för om ett sjukhus skall byggas eller inte måste ligga på SLL, Det 
ansvaret kan SLL inte avhända sig. Här måste HSN och SLL sätta ner foten och fastställa om 
det krävs ytterligare ett akutsjukhus inom länet. Som beställare av sjukvård är man ansvarig 
för att det finns ett utbud av resurser. 

Samtliga akutsjukhus inom SLL är föremål för omfattande ombyggnader, men det räcker 
med att ett projekt blir försenat så påverkar det förutsättningarna på övriga ställen. Senast i 
raden av aviserade förseningar står NKS som vill senarelägga tömningen av den gamla 
huvudbyggnaden. Därmed låses ekonomiska resurser i den gamla strukturen i stället för att 
fördelas till övriga akutsjukhus som skall ta över en del av de patientgrupper som inte längre 
skall erbjudas vård på NKS. 



Ett annat exempel är att färdigställandet av geriatriken i Sollentuna är försenat. Samtidigt 
som behovet av geriatriska platser ökar. En annan pusselbit för att inte minst tillgodose 
behoven hos en ökad andel äldre bland befolkningen är genomförandet av de nya 
närakuterna, som samtliga borde vara på plats redan nu. Här krävs en omprioritering, så att 
samtliga är i drift snarast möjligt. Vi saknar vidare krav och ambitioner vad gäller 
äldremottagningar. Satsning på geriatriska vårdplatser, närakuter och äldremottagningar är 
de tre områden där satsningar i närtid är nödvändiga. Situationen på akutmottagningarna är 
oacceptabla inte minst för de mest sköra äldre för vilka väntetiderna har ökat med bl.a. 
uppkomna trycksår som följd. Denna patientgrupp har i de allra flesta fall inte behov av 
akutsjukhusets resurser utan alternativen är direktintag på geriatriska vårdavdelningar, 
fungerande närakuter och äldreenheter med geriatrisk kompetens. En annan effekt av 
bristen på geriatriska platser är att återinskrivningen av 80+ inom sju dagar på akutsjukhusen 
är 8,2%. Det är självklart inte acceptabelt att en gammal och sjuk person ska åka ut och in på 
sjukhus. Överlevnaden på särskilda boenden visar på samma sak. De har utvecklats till 
hospice i stället för boende med behov av omvårdnad och service. Återigen är en viktig del i 
lösningen på nu beskrivna problem: Samverkan mellan kommun och landsting! Om hela 
denna problematik sägs ingenting i planeringsunderlaget. Vad som sägs är att satsningen på 
geriatriska platser skall ske på de sjukhus där den mediciska kompetensen finns och det 
förefaller vara en riktig bedömning. Dock sägs inget om när och hur den satsningen skall ske. 
Vi vill också tydligt markera att antalet geriatriska platser behöver öka på de nu aktuella 
sjukhusen. Man får heller inte glömma att när Sollentuna är klar läggs Danderydsgeriatriken 
ner. Vidare anser vi att äldrepsykiatrin är ett eftersatt område, som behöver ökade resurser. 
Om detta sägs inget i planeringsunderlaget. 

I planeringsunderlaget talas mycket om satsning på nätverkssjukvård, vilket vi också anser 
skulle medföra ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Vi anser att man bör börja 
med att prioritera de mest sköra äldre och skapa team kring den enskilde patienten. Detta 
kräver samverkan med kommunerna för att det skall fungera. Vi anser att det borde finnas 
en del att lära av erfarenheterna från Norrtälje. 

Personal- och kompetensförsörjning inklusive en nödvändig satsning på arbetsmiljöfrågorna 
måste ges högsta prioritet. Det är helt oacceptabelt att hela vårdavdelningar står tomma 
p.g.a. personalbrist. Enligt vår uppfattning är det inte bara en lönefråga. Arbetsmiljöfrågorna 
måste få en ökad uppmärksamhet. Målstyrning ger i normalfallet en ökad frihet för 
medarbetare att själv avgöra hur man skall nå målen. I dag upplever samtidigt personalen på 
alla nivåer att de ökade kraven på dokumentation lett till precis motsatsen, nämligen en 
ökad detaljstyrning. 

En fråga som inte alls nämns i planeringsunderlaget är ersättningssystemets utformning. 
Styrkan i ekonomiska incitament som styrmedel skall inte underskattas. Om man menar 
allvar med nätverkssjukvård krävs ett ersättningssystem som tydligt prioriterar samverkan, 
annars blir det ingen samverkan. 

Kollektivtrafiken 



När det gäller färdtjänsten måste de personer som nyttjar dessa tjänster kunna känna 
trygghet i att systemet fungerar. Så har fallet inte varit under senare år. Alltför ofta händer 
det att beställda bilar inte kommer på utlovad t id, vilket medfört att exempelvis tider för 
sjukhusbesök fått skjutas på framtiden. Detta är helt oacceptabelt och en nonchalans 
gentemot kunderna, som aldrig skulle accepteras vid en "ordinarie" taxikörning. 
Pensionärsorganisationerna finns företrädda i Trafiknämndens samverkansråd och anser att 
det är självklart att företrädarna får ta del av såväl upphandlingsunderlag som utvärdering i 
anslutning till nästa upphandling. 

När det gäller kollektivtrafiken är vi positiva till att enhetstaxa införts och zonsystemet 
avskaffats. Detta är krav som vi framfört vid ett flertal tillfällen. Vi har full förståelse för att i 
en strävan att samtidigt åstadkomma förenklingar kan inte alla olika gruppers intressen 
tillgodoses. Dock har vi ett par förändringar som vi ställer oss negativa till och som inte kan 
vara en konsekvens av kraven på förenklingar och överskådlighet. Det gäller den tidigare s.k. 
120 minutersregeln och som nu sänkts till 75 minuter utan någon närmare motivering. Den 
andra förändringen är att man slopat sommarkortet för pensionärer också utan någon 
motivering. Snarare verkar slopandet ha smugits in för att inte väcka allt för starka 
reaktioner, vilket är helt oacceptabelt. 

Slutligen vill vi ta upp frågan om landstingsbidrag till pensionärsorganisationerna. Utan 
någon särskild motivering har bidragen successivt minskat under 2000-talet och sett som 
bidrag per medlem ligger bidragen inom SLL lägst i landet. Vi ser fram emot en dialog om 
vilka riktlinjer som styr bidragen till pensionärsorganisationerna inom SLL. 

Sammanfattningsvis anser vi att: 

• Resurser sätts in för att förhindra att ytterligare förseningar sker inom beslutade och 
planerade åtgärder inom akutsjukvård, närakuter och geriatrik. 

• Att ersättningssystemet ses över så att vårdteam kring den enskilda patienten kan 
etableras med samverkan mellan landsting och kommun 

• Vi blir delaktiga i upphandling och utvärdering av den framtida färdtjänsten 
• Beslutet om 75-minutersregeln och slopandet av sommarkortet för pensionärer 

inom SL omprövas 
• Landstingsbidragen till pensionärsorganisationerna ses över 

Stockholm 2017-04-18 

Moi/acfl utfViielm 

Monica Ulfhielm, ordförande, SPF Seniorerna, Stockholmsdistriktet 



Yttrande över Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018 

PRO i Stockholms län Stockholms län anser att: 

De snäva ekonomiska ramarna för nästa år och fram ti l l år 2021, samt den generella 
besparingen på 2,3 miljarder kronor t i l l 2021 inkl sjukvård kommer eller riskerar att få ett 
antal oönskade effekter för äldre patienter eller äldre vårdsökande. Det gäller bl.a 
akutsjukvården, som idag dras med mycket allvarliga problem, men som bara tilldelas 1,5 
procents ramutvidgning enligt planeringsunderlaget. För närvarande är drygt 500 vårdplatser 
stängda främst p.g.a bristen på sjuksköterskor. Speciellt drabbas de allra äldsta vårdsökanden, 
som i många fall får tillbringa långa väntetider på akutmottagningarna. 

Tydliga och rejäla satsningar måste enligt PRO göras på geriatriken och akutsjukvården, 
som i planeringsunderlaget tilldelats oroande låga resursökningar. 
PRO ser allvarligt på att planerade och nödvändiga ombyggnader och utbyggnader av 
sjukhus bantas ned eller skjuts på framtiden vilket har negativa effekter inom geriatriken - ett 
sådant exempel är ombyggnaden av Sollentuna sjukhus, som försenats 
kraftigt. Färdigställandet av Nya Karolinska Solna försenas enligt nya uppgifter t i l l 2019. 

Utbyggnaden av sjukvården är ett tydligt ansvar för landstinget! Planerna på att överlämna 
det ansvaret t i l l privata aktörer är inte acceptabelt enligt PRO! 
PRO kan inte förstå bevekelsegrunderna t i l l förslaget att den upphandlade vården utanför 
sjukhusen och inom vårdvalen föreslås få en ökning med 3,6 procent dvs mer än den egna 
verksamheten. 

Samverkan mellan kommuner och landsting måste enligt PRO förbättras rejält, hemsjukvård 
och hemtjänst, team kring den enskilde patienten m.m. Erfarenheterna från Norrtälje torde ge 
värdefull kunskap. 

Det sjukdomsförebyggande arbetet hålls tillbaka i planeringsunderlaget, liksom satsningar 
på folkhälsoarbetet totalt sett, vilka istället enligt PRO behöver lyftas fram för att stärka 
välbefinnande och minska sjukvårdskostnaderna. Pensionärsorganisationernas roll i detta 
sammanhang bör ges en viktig roll. 

Kompetens- och personalförsörjning är A och O för en fungerande sjukvård, liksom ett 
tydligt arbetsgivaransvar för arbetsmiljön. 



Stockholm den 20 april 2017 

Till 
Landstingsstyrelsens pensionärsråd samt Landstingsstyrelsen. 

PRO ÄR O R O L I G FÖR KRIS I SJUKVÅRDEN T I L L SOMMAREN 2017. 
Många av de drygt 50 000 medlemmarna i PRO distriktet i Stockholms län är 
oroade för hälso- och sjukvården i länet, p g a egna och andras erfarenheter samt 
medias rapporter. 

De mest sjuka äldre vänder sig i de flesta fall direkt till akutmottagningarna på de 
stora sjukhusen då de är osäkra på primärvårdens resurser och kompetens. De blir 
ofta kvar på akutmottagningen och väntar länge på en plats på en vårdavdelning. 
Vårdplatskoordinatorer lägger ner mycket tid och energi på att hitta optimala 
vårdplatser. Det är välutbildad personal och mycket resurser som kan användas 
bättre. 
Socialstyrelsen har i rapporten "Väntetider och patientflöden februari 2017" 
konstaterat att "patienter 80 år och äldre även i år har en längre total vistelsetid på 
akutmottagningen jämfört med patienter 19-79 år. Medianen skiljer sig med 25 
minuter och är nu 3 timmar och 39 minuter. Var tionde äldre patient far vänta 7 
timmar och 18 minuter eller längre på akutmottagningen innan de kan lämna 
mottagningen eller skrivas in i slutenvården". PRO är mycket oroad över dessa 
uppgifter. Vi kräver en redovisning av hur det är i SLL samt åtgärder som sker för 
att minska de långa tiderna på akuternä. 

Socialstyrelsen skriver i sin "Lägesrapport 2017 om vård och omsorg av äldre" bl 
a att "en av de stora utmaningarna fortfarande är hur hälso- och sjukvård och 
socialtjänst samverkar och samordnar insatserna kring den enskilde 
äldre. Socialstyrelsens bedömning är att samverkan mellan kommuner och 
landsting måste förbättras och att samverkan utgår från en organisation som 
stödjer ett teambaserat arbetssätt utifrån den äldres behov." 

Enligt SLL "Framtidens hälso-och sjukvård" är det primärvården som skall vara 
navet i systemet och ges ett tydligt uppdrag. Det är till primärvården den sjuka 
äldre ska söka sig såväl i akuta fall som i förebyggande hälsovård. Liknande 
förslag finns även i utredningen "SOU 2016:2 Effektiv vård". Där föreslås bl a 
gemensamma insatser från kommunernas äldreomsorg och landstingens hälso-
och sjukvård, exempel finns nära: Norrtälje - TioHundra. PRO kräver åtgärder 
för förstärkning av primärvården, utveckling av samverkan med kommunerna och 
hemsjukvården samt att minska den sjukhustunga vården. 

Förutsättningen för en hög effektivitet i vården är enligt SOU 2016:2 att patienten 
är delaktig i processen kring den egna vården. Det är i mötet mellan patienten och 
vården som effektiviteten avgörs. Kontinuitet är en av vårdens viktigaste 
kvalitetsfaktorer. Den förutsätter att landstinget har förmåga att attrahera och 
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behålla medarbetare med rätt kompetens och ständigt växande kunskaper. Detta är 
en grundbult för effektiv vård. PRO vill ha information om hur SLL arbetar för att 
förbättra arbetsvillkoren och lönerna så att fler söker sig till SLL samt stannar och 
utvecklas i vårdverksamheten. 

PRO kräver att varje äldre med kroniska eller omfattande sjukdomar ska ha en 
egen kontaktperson i primärvården. En kontakt som ser till hela individen, känner 
patienten väl och är utbildad i äldre-frågor. Detta underlättar även arbetet med 
förebyggande folkhälso-verksamhet samt med regelbundna hälsosamtal. SLL har 
bra rapporter och program för folkhälsan - PRO vill dock se mer av detta i 
vårdens vardagsarbete. 

Socialstyrelsens redovisar i sin rapport "ökad kompetens inom geriatrik och 
gerontologi" (2017) att det är tydliga brister på kompetens inom vård av äldre 
personer och menar att bristen på sjuksköterskor med specialistkompetens delvis 
beror på att arbetsgivarna inte ställer tydliga krav på denna kompetens! PRO 
kräver att landstinget stimulerar fler att utbilda sig för vård av äldre, både 
sköterskor och läkare, samt att tillräckliga platser finns för detta - i utbildningar, 
fortbildning, praktik. 

Figur 4.6 i utredningen SOU 2016:2 visar att SLL har den absolut dyraste hälso-
och sjukvårdskostnaden i landet, nästan 24 000 kronor/invånare, snittet i riket är 
drygt 22 200. PRO är oroad över denna höga kostnad, och vill ha en förklaring 
och förslag till åtgärder. 

PRO kräver att landstinget snarast redovisar planeringen inför sommaren 2017, 
framförallt för äldre samt hur vårdplatssituationen ska förbättras. I den sjunde 
rapporten, från 20 januari 2017, öm vården under vinterhelgerna, konstateras att 
"redan under hösten var vårdplatserna färre än året innan. När vårdplatserna är få 
behöver en del patienter som ska läggas in vårdas kvar på akutmottagningen i 
väntan på en plats. Vårdavdelningarna har haft många Överbeläggningar. 
Akutsjukhusen arbetar nu hårt med flertalet åtgärder för att fa upp antalet 
vårdplatser på kort och lång sikt." 

PRO ser fram mot en konstruktiv dialog och åtgärder kring det vi påpekar i detta 
brev. Vi vill bidra till att det inte blir kris i hälso- och sjukvården i Stockholms 
läns landsting. 

PRO distriktet i Stockholms län 

r rvLy S T O C K H O L M S L Ä N 

Box 7016,12107 Stockholm/Globen, Besöksadress: Renathvägen 2, Telefon 08-41104 55, 
E-post: info(a>stockholm.pro.se, Hemsida: www. pro.se/stockholm 
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Samverkansmodell - allmänt 

Samrådets inriktning bör framförallt vara att organisationerna ges 
möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen vilket ger andra 
förutsättningar för att deras synpunkter och erfarenheter tas tillvara. För 
att möjliggöra detta bör samverkan äga rum direkt med de nämnder och 
bolag där pensionärsorganisationerna önskar dialog kring olika frågor. 

Former för hur samverkan skall utformas fastställs av de nämnder och 
bolag som berörs - i samråd med pensionärsorganisationerna. 

Förändringar av samverkansmodellen kan påkallas bland annat beroende 
på organisationsförändringar. 

Landstingsstyrelsens pensionärsråd 

Olika former av kontakt och dialog mellan landstingets politiska företrädare 
och länets pensionärsorganisationer är värdefulla för båda parter. För den 
formella samverkan mellan de politiska företrädarna och pensionärs
organisationerna beslutade landstingsfullmäktige den n september 2007 
inrätta ett pensionärsråd inom landstingsstyrelsens ram. 

Inriktningen för samverkan med landstingsstyrelsens pensionärsråd är 
informationsutbyte, dialog och samverkan i aktuella landstingsfrågor av 
övergripande karaktär och som inte behandlas i andra samverkansorgan 
mellan landstinget och pensionärsorganisationerna. 

Frågor att behandla inom denna ram kan väckas av såväl landstingets som 
pensionärsorganisationernas representanter. 

I början av varje verksamhetsår görs en planering av de alttiviteter som 
skall äga rum i pensionärsrådet under året, ex informationsträffar i 
speciella frågor, studiebesök etc. 

Pensionärsrådets sammansättning 
Ledamöter ti l l rådet utses av pensionärsorganisationerna i länet samt 
landstingsstyrelsen enligt följande: 

• Pensionärernas Riksorganisation (PRO): 2 ordinarie ledamöter och 
2 ersättare 



• Sveriges pensionärsförbund (SPF) Stockholmsdistriktet: 2 ordinarie 
ledamöter och 2 ersättare 

• Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF): 1 ordinarie ledamot och 
1 ersättare 

• Svenska KommunalPensionärers Förbund (SKPF): 1 ordinarie 
ledamot och 1 ersättare 

• Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG): 1 ordinarie ledamot 
och 1 ersättare 

Landstingsstyrelsen utser 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Ordförande i rådet utses av landstinget. Vice ordförande utses av 
pensionärsorganisationerna. 

Särskilda arbetsgrupper 
Om pensionärsrådet önskar en fördjupad kunskap i någon speciell fråga 
kan rådet tillsätta en arbetsgrupp i frågan. Arbetsgruppen ges ett avgränsat 
uppdrag vad gäller innehåll och tid för uppdraget och återrapporterar ti l l 
pensionärsrådet. 

Sammanträdesarvoden 
Arvodering av ledamöter och ersättare i pensionärsrådet sker i enlighet 
med beslut som fastställs av landstingsfullmäktige på förslag av arvodes
beredningen. 

Bidrag till organisationerna 
Kulturnämnden ansvarar för bidragsgivningen till pensionärs
organisationerna. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Hälso- och sjukvården är landstingets mest omfattande verksamhet. 
Samverkan inom denna verksamhet sker i enlighet med de former som 
pensionärsorganisationer överenskommer med hälso- och sjukvårds
förvaltningen. Samverkan skall avse hälso- och sjukvårdsnämnden och 
dess utskott samt programberedningar och geografiska sjukvårdsstyrelser. 
Härigenom har pensionärsorganisationerna möjlighet att på ett tidigt 
stadium i hanteringen av olika frågor hålla sig informerad och bidra med 
sina synpunkter. 



Samverkan med övriga nämnder och bolag 

Former för hur samverkan skall utformas fastställs av de nämnder och 
bolag som berörs - i samråd med pensionärsorganisationerna. De 
verksamheter som framförallt berörs är följande: 

• Södersjukhuset AB 
• Danderyds sjukhus AB 
• S :t Eriks Ögonsjukhus AB 
• Södertälje sjukhus AB 
• Folktandvården Stockholms län AB 
• Locum AB 
• Karolinska Universitetssjukhuset 
• Stockholms läns sjukvårdsområde 
• Patientnämndens förvaltning 
• Kulturförvaltningen 
• Tiohundraförvaltningen 
• Trafiknämndens förvaltning 


