
Stockholms läns landsting i (3) 

Landstingsstyrelsens förvaltning MÖTESANTECKNINGAR 
SLL Juridik och upphandling 2018-05-28 LS 2018-0102 
LSF Kansli 

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 

Datum Måndagen den 28 maj 2018 

Tid 14.00 -16.00 

Plats Norrtälje sjukhus 

Närvarande Marie Ljungberg Schött (M) ordförande 
Owe Svantegård (KD) 
Hans Lindqvist (C) 
Erik Hafström (M) 
Laila Leyman (V) 
Monica Ulfhielm SPF Seniorerna 
Birgitta Borg SPF Seniorerna 
Ritva Elg SPF Seniorerna 
Alf Andersson PRO 
Gun Häll PRO 
Gunvor Jonsson PRO 
Gunnar Sandell PRO 
Lena Larsen SKPF 
Bo Schylander RPG 
Gudrun Berg RPG 

Övriga: 
Agneta Marmestrand Ruud LSF kansli (sekr.) 



Stockholms läns landsting 2(3 ) 

MOTESANTECKNINGAR 
2018-05-28 LS 2018-

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

§ 2 Studiebesök på TioHundra AB 

Lite fakta om Norrtälje: 
Norrtälje kommuns yta utgör en tredjedel av Stockholms län och har 
6o ooo invånare. 
Sommartid mer än dubbleras befolkningen. 
25 procent av befolkningen i Norrtälje kommun är 65 år eller 
äldre, att jämföra med 15 procent i övriga länet (2015). 
Höga ohälsotal: 34,5 procent mot 21,9 procent i övriga landet 
(2016). 

Stor andel sköra äldre patienter med omvårdnadsbehov. 

Norrtälj emodellen 
Modellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms 
läns landsting som skapar en bättre hälsa, vård och omsorg genom det 
gemensamma kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och 
vårdbolaget Tiohundra. 
Norrtäljemodellen fördjupar samarbetet och tar bort de gränsdragningar 
som inte behövs mellan offentlig och privat och mellan kommun och 
landsting. 
Silverstigen 
Med den så kallade Silverstigen på akuten vid Norrtälje sjukhus ska alla 
besökare över 80 år få snabbare handläggning, kontinuerlig tillsyn och 
omvårdnadsronder. 
Sedan den 1 juni passerar numera inga över 80 år entrén t i l l akuten utan att 
en enkel ADL-bedömning utförs i samband med den ordinarie triageringen. 

Genom att observera patientens omvårdnadsbehov kan trycksår, fallskador 
och förvirring förebyggas, som annars riskerar att drabba äldre, sköra 
personer vid långa väntetider. 

§ 3 Ordförande tackar 
Ordförande tackade för ett givande studiebesök, önskade alla glad sommar 
och avslutade mötet. 
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