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Gemensamt sammanträde
länspensionärsrådet och
tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Tid och plats
2019-12-11, kl. 10:00-14:30, Regionhuset i Luleå.
§ 1-13
Beslutande länspensionärsrådet
Fred Nyström (SJVP)

Siv Nilsson, Svenska kommunalpensionärernas förbund

Gunnel Jonsson (C)
Lennart Thörnlund (S) ersätter

Ingrid Norberg, Svenska kommunalpensionärernas förbund

Ulla Öhman, Pensionärernas riksorganisation, ordförande

Mona Wilson, SPF seniorerna

Åke Bolmgren, Pensionärernas
riksorganisation

Beslutande tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Elisabeth Lindberg (S) § 6-13
Beatrice Öman (S)
Jan-Erik Nilsson, Funktionsrätt
Norrbotten
Ivan Åberg, Funktionsrätt Norrbotten

Margaretha Lindblom, Funktionsrätt Norrbotten
Stefan Simonsson, Funktionsrätt
Norrbotten
Karin Sundbaum, Synskadades
riksförbund

Inger Johansson, Funktionsrätt
Norrbotten
Övriga deltagare
Anita Hollström
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Sekreterare

Kristina Larsson

Justerat den:

Ulla Öhman, Ordförande

Justerat den:

Justerat den:

Ivan Åberg, justerare

Siv Nilsson, justerare
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§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulla Öhman hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 2 Val av protokolljusterare
Siv Nilsson från länspensionärsrådet och Ivan Åberg från tillgänglighetsrådet Region Norrbotten valdes att justera protokollet jämte ordförande.
§ 3 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga
frågor
Föredragningslista fastställs efter justeringar till följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sammanträdet öppnas
Val av protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor
Valärenden
Informationspunkt om spetspatienter
Diskussion om digitalt utanförskap
Anders Nordin, IT/MT direktör, berättar om digitalisering av vården och
digital hälsocentral
Anna Awad, neuropsykolog, berättar om demensvården och minnesmottagningen i Region Norrbotten Övriga frågor
Aktuella frågor till ordförande Linda Frohm
Utvärdering av mötesstruktur och fastställa mötesplan för 2020
Övriga frågor
Kommande sammanträde
Sammanträdet avslutas

§ 4 Valärenden
Helena Öhlund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i länspensionärsrådet och regionstyrelsen har beslutat att ny ledamot blir Lennart Åström (S).
§ 5 informationspunkt om spetspatienter
Spetspatient har lämnat in en sen avbokning på grund av förhinder. Spetspatienternas uppdrag kommer inte att förlängas dock kommer regionen fortsättningsvis att arbeta med medverkan bland annat genom ett levande bibliotek som byggs upp under detta år och kommer att lanseras för utlåning i
början på år 2020. Följdfrågor gällande spetspatienter kan ställas vid nästa
sammanträde.
§ 6 Diskussion om digitalt utanförskap
Regionen har ansvar för rehabilitering av synskadade enligt hälso- och sjukvårdslagen. Svar till nästa sammanträde önskas om varför Region Norrbotten
inte tar ansvar för att utbilda i användandet av hjälpmedel.
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Att komma i kontakt med hälsocentraler är ett problem. Uppringningstider
tar slut snabbt och ibland tar det flera dagar att komma i kontakt med hälsocentralen. En konsekvens av detta är att medborgare hamnar inom akutvården istället.
§ 7 Digitalisering i vården
IT/MT direktör Anders Nordin har genomgång av digitalisering inom Region Norrbotten och om digital hälsocentral.
Anders Nordin berättar bland annat om att det pågår ett arbete nationellt med
syfte att samtliga vårdgivare ska kunna ta del av journaler och medicinlistor,
att arbete pågår tillsammans med andra regioner gällande ett nytt vårdadministrativt system (VAS) och att digital hälsocentral är under utveckling.
Diskussion om tillgänglighet gällande hälsocentraler och den tekniska lösningen call me. Region Norrbotten genomför mätningar på tillgänglighet
och till nästa sammanträde vill patientråden ta del av dessa mätningar inklusive de privata vårdgivarna som Region Norrbotten samarbetar med.
§ 8 Demensvården
Neuropsykolog Anna Awad har genomgång av demensvården och minnesmottagningen i Region Norrbotten.
Anna Awad berättar bland annat att begreppet demens framöver kommer att
heta kognitiv sjukdom, att Region Norrbotten inte använder sig av kvalitetsregistret SveDem vilket i sin tur leder till att regionen inte kan få ut data
kopplat till demens och att expertgruppen för demens är vilande med anledning av att de inte beviljats administrativt stöd.
Svenska kommunal pensionärernas förbund har lämnat in en skrivelse som
patientråden önskar få besvarad av Region Norrbotten, se bilaga nummer ett,
samt att patientråden vill ha svar på varför regionen inte registrerar data i
SveDem och varför expertgruppen inom demens inte får administrativt stöd.
Patientråden önskar få beställa två skrivelser från socialstyrelsen till ordinarie ledamöter gällande demens. Sekreterare framför denna förfrågan till ordförande Linda Frohm.
§ 9 Aktuella frågor till Linda Frohm
Gällande regionens verksamhetsstöd till pensionärsföreningar; Svenska
kommunalpensionärernas förbund (SKPF) ställde frågan om neddragning av
verksamhetsstöd till regionråd Kenneth Backgård vid pensionärsmässan.
SKPF uppger att regionråd svarat att det kommer att bli neddragningar med
maximalt tio procent. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SKPF har
fått neddraggning med 16,5 procent och SPF seniorerna med 10 procent. En
förklaring till varför neddragning skett med mer än tio procent för PRO och
SKPF önskas komma per e-post innan nästa sammanträde.
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Med anledning av att patient- och brukarråden vid länets sjukhus tolkar dokumentet anvisning för patient- och brukarmedverkan olika gällande arvode
för deltagande framför patientråden att det bör finnas tydligare direktiv från
Region Norrbotten.
§ 10 Mötesstruktur och mötesplan 2020
Mötesstruktur kvarstår för år 2020 med två gemensamma sammanträden och
två separata sammanträden. Gemensamma sammanträden blir 6 mars och 4
december med mötestiderna 10:00-16:00. Separata sammanträden blir 23
april och 18 september med följande mötestider: 9:30–11:30 länspensionärsrådet, 11:30-13:00 gemensamt sammanträde och lunch, 13:00-15:30 tillgänglighetsrådet Region Norrbotten.
Önskemål att flytta fram sammanträdet i april till maj inkommer från patientråden. Förslag på studiebesök kan skickas in löpande.
§ 11 Övriga frågor
Ledamot lyfter upp att det finns önskemål om att skriva delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet (DHR) samt Funktionsrätt Norrbotten när hon
kallas till sammanträden. Ordförande meddelar att patientrådet inte kan ta
det beslutet utan att det är Funktionsrätt Norrbotten som ska meddela hur de
önskar att vi förhåller oss till detta.
Regionala kollektivtrafiksmyndigheten svar på icke fungerande hållplatsutrop är att Länstrafiken Norrbotten för vidare till trafikavdelningen så att
frågan tas upp på nästa entreprenörsträff.
Meddelanden
Inkommen skrivelse från pensionärernas riksorganisation i Vittangi gällande
mammografi för kvinnor över 74 år har skickats till regionstyrelsen som ett
meddelande.
Skrivelse från pensionärernas riksorganisation har inkommit gällande att
inrätta lokala äldrecentrum i byarna för hälsoaktiviteter med samarbete mellan kommuner och regionen.
Protokoll från regionala kollektivtrafiksmyndighetens fördtjänstråd har inkommit.
§ 12 Kommande sammanträde
2020-03-06.
§ 13 Sammanträdet avslutas
Ordförande Ulla Öhman tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet.
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Bilaga nummer ett
Till Pensionärsrådet
Regionrådet och ordförande i Länspensionärsrådet
Linda From
Utveckling av demensvården
Antalet som nyinsjuknar i demenssjukdom i Sverige är ca.20 000 – 25 000
personer per år. Antalet kommer att öka i takt med att vi får en allt äldre
befolkning. Socialstyrelsen beräknar att antalet kommer att fördubblas fram
till år 2050. I dag ökar också antalet yngre personer med demenssjukdom.
Sjukdomen förvärras gradvis över tid och påverkar kognitiva funktioner som
minne, beteende och uppfattning av omvärlden. Demens påverkar inte bara
individen själv, utan även anhöriga och andra närstående.
Socialstyrelsen konstaterar i juni 2019 att vården och omsorgen för personer
med demens är ojämnlik i landet. Dessutom får patienterna sällan insatser
tidigt i sjukdomsförloppet.
Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt med en medicinsk utredning för att kunna utesluta andra tillstånd som kan ge demensliknande symtom. Utredningen ska syfta till att bestämma vilken typ av demenssjukdom
personen lider av, vilket har betydelse för prognos och behandling. Utredningen ska också vara ett underlag av de vård- och omsorgsinsatser för att
omhändertagandet är anpassat till personens förutsättningar.
För att möta kraven på en välutvecklad demensvård krävs att multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt. Ett demensteam med specialistutbildad
sjuksköterska/ demensvårdsutvecklare, arbetsterapeut, fysioterapeut och
biståndshandläggare samt en läkare från primärvården som alla har kunskaper och intresse av att utveckla demensvården bör inrättas i varje kommun.
Detta bidrar till en personcentrerad vård och ett bättre omhändertagande av
den demenssjuka personen, samt att teamet kan fungera som ett kunskapsteam som ger stöd, handledning och utbildning till övrig personal inom
äldreomsorgen och stöd till anhöriga.
En välutvecklad demensvård kräver också en god samverkan mellan kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten så att en likvärdig och jämlik
vård skapas i hela länet
Norrbottens kommuner och primärvården bör ansluta sig till SveDem som är
ett nationellt kvalitetsregister för demenssjuka. Syftet med registret är att
samla in data in om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra
och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Målet är att skapa ett
rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med
demenssjukdom.
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Därför yrkar vi
1. Att hälso- och sjukvården erbjuder en basal demensutredning.
2. Att utvidgad demensutredning används för att fastställa diagnos i de fall
basal demensutredning inte varit tillräcklig.
3. Att multiprofessionella demensteam med specialistutbildad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare, samt läkare inrättas i varje kommun.
4. Att handledning och vidareutbildning ges till all vårdpersonal som arbetar med demenssjuka
5. Ett utvecklat anhörigstöd då demenssjuka vårdas i det egna hemmet i allt
högre grad.
6. God samverkan mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner
så att vården av demenssjuka blir jämlik och likvärdig i hela länet.
7. Att Region Norrbotten och Norrbottens kommuner ansluter sig till det
nationella kvalitetsregistret SveDem för demenssjuka.

Boden 2019-12-09
Siv Nilsson
Svenska kommunalPensionärernas förbund, SKPF Pensionärerna

Ingrid Nordberg
Svenska kommunalPensionärernas förbund, SKPF Pensionärerna
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