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Protokoll länspensionärsrådet och
tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Tid och plats
2019-09-24, kl. 09:00-15:30, Regionhuset i Luleå.

§ 1-9, § 13-15
Beslutande länspensionärsrådet
Linda Frohm (M) ordförande § 59, § 13-15
Gunnel Jonsson (C)
Anders Öberg (S) § 1-9, § 13
Ulla Öhman, Pensionärernas riksorganisation, ordförande § 1-4
Eivy Blomdahl, Pensionärernas
riksorganisation
Åke Bolmgren, Pensionärernas
riksorganisation

Siv Nilsson, Svenska kommunalpensionärernas förbund, § 3-9, §
13-15
Ingrid Norberg, Svenska kommunalpensionärernas förbund
Mona Wilson, Sveriges pensionärers riksförbund
Övriga deltagare
Anita Hollström, ersättare, Sveriges pensionärers riksförbund

§ 10-14, § 16-22
Beslutande tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Linda Frohm (M), ordförande
Lennart Thelin, Funktionsrätt
Norrbotten
Jan-Erik Nilsson, Funktionsrätt
Norrbotten
Ivan Åberg, Funktionsrätt Norrbotten

Inger Johansson, Funktionsrätt
Norrbotten
Margaretha Lindblom, Funktionsrätt Norrbotten
Stefan Simonsson, Funktionsrätt
Norrbotten
Karin Sundbaum, Synskadades
riksförbund
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Sekreterare

Kristina Larsson

Justerat den:

Justerat den:

Linda Frohm, Ordförande

Ulla Öhman, Vice ordförande

Justerat den:

Justerat den:

Ingrid Norberg, justerare

Ivan Åberg, justerare
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§ 1 Sammanträdets öppnande
Vice ordförande Ulla Öhman hälsar ledamöterna välkomna och förklarar
mötet öppnat.
§ 2 Val av protokolljusterare
Ingrid Norberg valdes att justera protokollet jämte ordförande och vice ordförande. Ingrid Norberg justerar punkterna § 1-9 och § 13-15, vice ordförande justerar § 1-4, ordförande justerar § 5-9 och § 13-15.
§ 3 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga
frågor
Föredragningslista fastställs efter justering till följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sammanträdets öppnande
Val av protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor
Valärenden
Finansplan
Funktionshindersplan
Patient- och brukarråd vid länets sjukhus
Rekrytering av personal
Övriga frågor
Barn- och ungdomspsykiatrin
Ordförande informerar om aktuella frågor
Länspensionärsrådets sammanträde avslutas

§ 4 Valärenden
Det noteras att Mona Wilson och Anita Hollström byter befattningar i
hjälpmedelsamverkansgruppen. Mona Wilson blir ersättare och Anita Hollström ordinarie.
§ 5 Finansplan
Det framförs att hälsocentraler och primärvård bör prioriteras. Även utökade
öppettider på hälsocentralerna, lättakuter, äldrevårdsmottagningar och mobila team som besöker äldre i hemmet är av intresse att få med i finansplanen. Ordförande tar med sig inspelen.
§ 6 Patient- och brukarråd vid länets sjukhus
Ansvariga på sjukhusen har gått med på gemensam struktur för patient- och
brukarråden vid länets sjukhus som innebär följande:
En sida på norrbotten.se skapas med information om patient- och brukarråden vid länets sjukhus. På sidan kommer även följande information att finnas:
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Patient- och brukarådens sammanträdestider för året
Minnesanteckningar från sammanträden
Kontaktperson för varje råd som kan svara på frågor och ge information.

Ett medskick till patient- och brukarråden på sjukhus är att inkludera ett
bredare spektra av patient- och brukarorganisationer samt att representanter
från primärvården deltar vid dessa råd.
§ 7 Rekrytering av personal
Med anledning av Svenska kommunalpensionärers förbunds fråga gällande
hur personalenheten arbetar med rekrytering av främst läkare och sjuksköterskor, både på lång och kort sikt, föreslår ordförande att nya direktören för
HR Karin Larsson ska bjudas in till ett sammanträde under 2020.
§ 8 Funktionshinderplan
Funktionshindersplan ska skickas för beslut till regionstyrelsen. Planen ska
bearbetas av grafiker dock inte tryckas upp. Ordförande föreslår att det
skrivs till en ansvarig tjänsteman under rubriken revidering av funktionshinderplanen.
§ 9 Övriga frågor
Det föreslås att protokoll från färdtjänstrådet som är underställt Regionala
kollektivtrafikmyndigheten skickas ut till länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten. Ledamot Anders Öberg ska be relevant
tjänsteman att skicka protokollen till rådens sekreterare.
Fråga uppkom gällande när beslutad investering av röntgenkamera till Haparanda kommer att verkställas. Ordförande återkommer med svar.
Länspensionärsrådet föreslår en diskussion om våld i nära relationer som en
punkt till sammanträde under 2020. Ordförande informerar att denna punkt
även kommer behandlas inom jämställdhetsdelegationen.

Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
§ 10 Sammanträdets öppnande
Ordförande Linda Frohm hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 11 Val av protokolljusterare
Ivan Åberg valdes att justera protokollet jämte ordförande. Ivan Åberg justerar punkterna § 10-14 och § 16-22
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§ 12 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av
övriga frågor
13. Föredragningslista fastställs efter justering till följande:
14. Sammanträdets öppnande
15. Val av protokolljusterare
16. Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor
17. Barn- och ungdomspsykiatrin
18. Ordförande informerar om aktuella frågor
19. Länspensionärsrådets sammanträde avslutas
20. Valärenden
21. Funktionshindersplan
22. Patient- och brukarråd vid länets sjukhus
23. Dialysverksamheten i Gällivare
24. Fråga Synskadades riksförbund
25. Övriga frågor
26. Barn- och ungdomspsykiatrin
27. Ordförande informerar om aktuella frågor
28. Länspensionärsrådets sammanträde avslutas
§ 13 Barn- och ungdomspsykiatrin
Lars Löfgren, verksamhetschef för barn och ungdomspsykiatrin i Sunderbyn,
svarar på inkomna frågor gällande barn- och ungdomspsykatrin.
§ 14 Ordförande informerar om aktuella frågor
Ordförande informerar om regionstyrelsens plan som ska behandlas vid
sammanträde 3 oktober 2019. Region Norrbottens vision är oförändrad dock
beskriver planen tydligare hur visionen ska uppnås. Det som föreslås att
regiondirektören får i uppdrag att genomföra och återkomma med förslag är
bland annat: budget i balans, översyn av samtliga verksamheter, förtydliga
primärvårdens uppdrag, redovisa en plan för hur nätverken, brukarråden och
spetspatienternas kompetens/inspel implementeras i verksamheterna, ta fram
förslag till att reformera bolagsstrukturen för ökad effektivitet och styrning,
integrera jämställdhetsarbetet i ordinarie verksamhet samt säkerställa att
kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas, konkretisering och förverkligande av nära vård på nya sätt, verkställa inte genomförda politiska
beslut och driva och leda arbetet med uppförande av Kiruna nya sjukhus
under planperioden. Ordförande informerar att förhandlingarna med LKAB
gällande Kiruna sjukhus är återupptagen och går bra.
Sammanträdet 11 december kommer behandla följande frågor:



Spetspatient Åsa Holmgren berättar som hennes roll i verksamheten
och arbetsuppgifter
IT/MT direktör Anders Nordin berättar om digitalisering i vården
och virituell hälsocentral.
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Geriatriken/minneskliniken berättar om frågor gällande demens: generell beskrivning om demens och demensvården i länet, aktuell
forskning och hur ni arbetar med utveckling av demensvården.
Utvärdering av mötesstrukturen länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten samt fastställa mötesplan för 2020.
Diskussion om digitalt utanförskap

§ 15 Länspensionärsrådet sammanträde avslutas
Ordförande Linda Frohm tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
§ 16 Valärenden
Anneli Arnesdotter noteras ersätta Bo-Lennart Uusitalo som personlig ersättare till Margareta Lindblom i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten.
Siv Ögren noteras ersätta Anita Sandström som personlig ersättare till Stefan
Simonsson i tillgänglighetsrådet Region Norrbotten.
§ 17 Funktionshinderplan
Funktionshindersplan ska skickas för beslut till regionstyrelsen. Planen ska
bearbetas av grafiker dock inte tryckas upp. Ordförande föreslår att det
skrivs till en ansvarig tjänsteman under rubriken revidering av funktionshinderplan. Det beslutas även att det skrivs till att tillgänglighetsrådet Region
Norrbotten ska utse representanter från patient- och brukarorganisationerna
som ska delta i revideringen av funktionshinderplanen.
§ 18 Patient- och brukarråd vid länets sjukhus
Ansvariga på sjukhusen har gått med på en gemensam struktur för patientoch brukarråden vid länets sjukhus som innebär följande:
En sida på norrbotten.se skapas med information om patient- och brukarråden vid länets sjukhus. På sidan kommer även följande information att finnas:




Patient- och brukarådens sammanträdestider för året.
Minnesanteckningar från sammanträden
Kontaktperson för varje råd som kan svara på frågor och ge information.

Ett medskick till patient- och brukarråden på sjukhus är att inkludera ett brett
spektra av patient- och brukarorganisationer samt att representanter från
primärvården inkluderas i dessa råd.
Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten framför att vissa patient- och brukarråd på sjukhusen ger ersättning till deltagare medan andra inte gör detta.
Rådets sekreterare ska kolla upp gällande regler för detta och återkommer
med svar nästkommande sammanträde 11 december 2019.
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§ 19 Dialysverksamheten i Gällivare
Skriftligt svar har inkommit från ansvariga vid Gällivare sjukhus på ställda
frågor, se bilaga nummer 1. Det beslutas att utdrag från protokollet skickas
med skrivelsen att patientlarm på toaletter bör installeras omgående och inte
avvakta en eventuell ombyggnation.
§ 20 Fråga från Synskadades riksförbund
Synskadades riksförbund har skickat in en fråga om egenavgifterna för sjukresor, reseersättningar och högkostnadsskyddet för sjukresor ska höjas från
januari 2020. Om så är fallet undrar de varför Synskadades riksförbund och
Funktionsrätt Norrbotten inte fått en remiss angående detta.
Ordförande svarar att det i dagsläget inte finns ett framtaget förslag och inget
ärende uppsatt på ärendelistan till styrelsen. Men det är en fråga som förvaltningen utreder just nu. Regionen har inte som rutin att skicka ut frågor gällande avgiftshöjningar på remiss.
§ 21 Övriga frågor
Digitalisering i vården
Synskadades riksförbund undrar när tidigare ställda frågor gällande digitalisering i vården kommer behandlas. Ordförande svarar att de kommer behandlas på sammanträde 11 december 2019.
Ledamot undrar om läkemedel som skrivs ut av privata vårdgivare inte syns
i Region Norrbottens system. Denna fråga kan ställas till Region Norrbottens
IT/MT direktör vid sammanträde 11 december 2019.
Kollektivtrafik
Synskadades riksförbud lyfter upp frågan gällande upprop av busshållsplatser som blev lag 2010. Detta fungerar undermåligt trots att de påtalat detta
till Länstrafiken ett flertal gånger. Exempel på där det felar är att det inte
sker utrop av busshållsplatser, att volymen är för låg och chauffören säger att
hen inte kan höja denna samt att hållplatserna ropas ut när de väl passerat
dessa. Ordförande beslutar att protokollsutdrag skickas till Regionala kollektivtrafikmyndigheten med skrivelsen att det förväntas att det lagstadgade
utrop av hållplatser följs och vill ha en uppföljning av vilka åtgärder som
vidtagit för en sådan förbättring.
Patientfråga
Ledamot framför att en patient ålades att skiva sin egen remiss istället för en
läkare. Ordförande tar med sig frågan då egenremiss inte ska användas i
detta syfte.
Ljusterapi
Ledamot framför att ljusterapin inte är anpassad ur tillgänglighetssynpunkt.
Ordförande tar med sig frågan.
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Tågtrafik och vårdtjänster via internet
Allmän diskussion om tågtrafiken mellan Boden och Luleå och vårdtjänster
via internet.
§ 22 Tillgänglighetsrådets sammanträde avslutas
Ordförande Linda Frohm tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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Bilaga 1
Dialysverksamheten i Gällivare
Tillgänglighetsrådet Region Norrbotten har vid sammanträde framfört att
dialysverksamheten i Gällivare inte fungerar optimalt. Ordförande i tillgänglighetsrådet gavs i uppdrag att ställa frågan hur verksamheten fungerar idag
och ifall en översyn kommer att ske. Ansvariga på Region Norrbotten har
svarat att ”det finns behov av att se över dialysverksamheten i Gällivare och
därför har man startat upp ett arbete i Gällivare för att göra en behovsanalys
som berör både lokaler och teknik gällande behandlingsmetoder.”
Kommer dialysen i Gällivare att få nya eller lämpligare lokaler?
190410 hade verksamheten tillsammans med fastigheter ett första uppstartsmöte för ombyggnation av dialysen i Gällivare. Just nu pågår det en behovsanalys av ombyggnationen och när den är färdig skickas den vidare till beslutsfattare.
Finns planer på att vattenreningen ska fungera bättre än idag?
Om ombyggnationen beviljas kommer dialysverksamheten ha en modernare
utrustning och modernare lokaler mot de nuvarande. Detta för att motsvara
nulägets behov och hur vi bedömer att behoven/kraven ser ut om tio år.
Kommer patientlarm att installeras på toaletterna?
Se svar fråga 2
Kommer dialysen fortsättningsvis vara ensamma på ett plan?
Nej, planen är att endoskopimottagning och cytostatikamottagning kommer
att finnas på samma våningsplan. Detta medför att vissa utrymmen kan
”samnyttjas” av alla tre verksamheter.
Assistanslarmet går idag till akuten som ligger på nedersta våningen,
ska det fortsättningsvis vara på det sättet?
Assistanslarmet går idag till våningen nedanför dialysmottagningen. Om
ombyggnationen beviljas ser jag fördelar med att ha mer personal på våningsplanet och på så sätt borde assistanslarmet gå till de övriga verksamheterna på våningsplanet.
Kommer kontoret att få ett glasparti som ger personal som sitter där
möjlighet att övervaka patienter?
Det önskemålet kommer att tas upp i behovsanalysen.
Trånga utrymmen som finns idag, finns planer på att åtgärda dessa?
Se svar fråga 2.
Kommer patienter kunna äta på annat ställe än i sin säng eller personalrummet framöver?
Se svar fråga 2.
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Finns planer på att få till ett isoleringsrum? Teknikerrum?
Se svar fråga 2.
Kommer Hemodiafiltration behandling kunna ges i Gällivare framöver?
Se svar fråga 2.
IVA körning och behandling gör personalen tidvis på plan 2, kommer
det fortsättningsvis vara på det sättet?
Det är en svår fråga att bara svara ja eller nej på. Mycket beror på IVA –
patientens allmäntillstånd och får i dialog bedömmas från fall till fall.
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