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Närvarande Marie Ljungberg Schött (M) ordförande 
ErikHafström (M) 
Ingrid Ahlman (KD) 
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Margareta Hedström (C) 
Hans Lindqvist (C) 
Catarina Carbell (S) 
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Per Ossmer (SD) 
Monica Ulfhielm SPF 
Ritva Elg, SPF 
Eva Öhbom Ekdahl SPF 
Alf Andersson PRO 
Bo Johansson PRO 
Anita Jonsson PRO 
Lena Larsen SKPF 
Owe Landgren SPRF 
Bo Schylander RPG 
Gudrun Berg RPG 

Övriga: 
Karin Mikaelsson LSF kansli (sekr.) 
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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Alf Andersson utsågs att justera protokollet. 

Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 
§ 2 Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd 
informerar om sitt uppdrag 
Landstingsrådet informerade bland annat om de utbyggnader av akutsjuk
husen som görs för att möta kraven i Framtidens hälso- och sjukvård, 
utvecklingen av den medicintekniska utrustningen för att kunna korta 
vårdköer, nya geriatriska platser som byggs på Huddinge sjukhus, i Nacka 
öppnas 96 platser och Sollentuna sjukhus byggs om för geriatrisk vård. 

Vidare ska 12 nya närakuter inrättas, närakuten vid Astrid Lindgrens barn
sjukhus - Haga är redan öppnad, under 2018 kommer ytterligare närakuter 
att driftsättas; på Löwenströmska (flyttas till Sollentuna sjukhus när detta 
är färdigt), Nacka, Handen, Södertälje, Järva och på S:t Görans sjukhus. 
Närakuterna ska ha tillgång till röntgen, laboratorium samt ha utökade 
öppettider. 

Upphandling är inledd beträffande 1177, ledamöterna i rådet kan skicka 
frågor till ordföranden som även ska undersöka möjligheten för rådet att 
delta i hearings som hålls inför upphandlingen. 

§ 3 Rapport om sommarsituationen 
Chefläkare Johan Bratt informerade om sommarsituationen på akutsjuk
husen som varit ansträngd men dock bättre än sommaren 2016, planer 
kunde hållas och vårdplatser fanns tillgängliga. Geriatriken fungerade bra 
och där fanns lediga vårdplatser, ASIH fungerade bra, dock behövs en 
checklista upprättas mellan akutsjukhusen och ASIH. Samarbetet med 
kommunerna fungerade också bättre än 2016. Omstyrningar av ambulanser 
var färre, den prehospitala vården hade bra kapacitet och den psykiatriska 
vården fungerade också bra. 

Inför 2018 behövs fler vårdplatser, utökat samarbete mellan ASIH och 
geriatriken samt möjlighet till direktintag till de geriatriska avdelningarna. 
Dessutom ska tidsgränsen för ASIH utvärderas. 

PM - Vården i SLL under sommaren 2017 bifogas protokollet. 
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§ 4 Psykiatri för äldre 
Andreas Falk från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade psyldskt 
ohälsa bland äldre med fokus på 

• Förekomsten av psykisk ohälsa 
• Vårdkonsumtionen, där flest finns inom primärvården 
• Läkemedel 
• Vårdutbud och vårdutmaningar 
• Utveckling och framtid 

Rådet framförde i flera inlägg hur viktigt detta område är och att samverkan 
landsting-kommun förutsätts för att göra bästa möjliga insatser för den 
enskilde, även med uppsökande insatser som hälsosamtal. Även 
föreningsverksamhet i pensionärsföreningar har betydelse för att ge livslust 
och motverka ensamhet och hjälpa vidare till vård 

Informationsmaterial bifogas protokollet. 

§ 5 Upphandling av geriatrisk vård 
Ordföranden informerade om att upphandling av geriatrik avbryts och i 
stället startas "Vårdval Seniorer", som ska ge en bättre sammanhållen vård 
mellan primärvården, hemsjukvården, geriatriken, kommunerna och akut
sjukhusen. 

§ 6 Kort information om hudget 2018 - 2020 
Ordförande informerade kort om budgeten. 

• Oförändrad skattesats 
• Sparbeting inom SLL 
• Ny upphandling av färdtjänst 
• Utbyggnad och upprustning av landstingets lokaler 
• Fast läkarkontakt inom primärvården ska bli möjligt under 2018 

§ 7 Diskussion om fortsatt arbete med samverkansöverens
kommelsen m.m. 
Antalet möten med hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd 
diskuterades. 

I överenskommelsen mellan SLL och funktionshindrades organisationer 
anges antalet möten, vilket inte görs i överenskommelsen om 
pensionärsorganisationernas samråd. Nu har en minskning av antalet 
möten aviserats. Ordföranden utreder frågan och återkommer till rådet. 
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§ 8 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns 
landsting 
Samverkansråden vid Södersjukhuset, SLSO och Locum fungerar bra. 
Frågan om att pensionärsorganisationerna inte tillfrågats vid upphand
lingen av 1177 togs upp. Ordföranden uppmanade organisationerna att 
skicka synpunkter endera till henne eller till hälso- och sjukvårdsför
valtningen. 

§ 9 Aktuella frågor som väcks av pensionärsorganisationerna 
Inga frågor togs upp. 

§ 10 Övriga frågor 
Fritt val av hjälpmedel avseende rullatorer och rullstolar. 
Endast utnyttjat till 2%. Klagomål inkommit om SLL:s rullatorer att dessa 
är för tunga. Frågan om varför det fria valet inte utnyttjats tas upp vid nästa 
möte med pensionärsrådet. 

§ 11 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde med landstingets pensionärsråd äger rum den 23 
oktober 2017. 

Vid protokollet 

Karin Mikaelsson 

Justerat 


