SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-07

Pensionärsrådet
Tid och plats

10.00–15.00, Odlingen, Strömgatan

Beslutande

Margaretha Lööf-Johansson (S), ordförande
Karin Helmersson (C)
Pierre Edström (L)
Jonas Lövgren (M) §§ 1-11
Erik Fors (S)
Gudrun Brunegård (KD) §§ 1-12
Leif Axelsson (SD)
Jan Tordkvist (PRO) ersätter Bengt Kronblad (PRO)
Anette Davidsson (PRO) ersätter Inger Wiman (PRO)
Ingemar Tovesson (PRO)
Ann-Margret Sjöstrand (PRO)
Agne Hansson (SPF Seniorerna)
Runa Liedén Karlsson (SPF Seniorerna)
Siv Eriksson (SKPF)
Christer Jonsson (C), ersätter Gudrun Brunegård (KD) §§ 13-14
Josefin Hellvin (V), ersätter Jonas Lövgren (M) §§ 12-14

Närvarande ersättare

Christer Jonsson (C) §§ 1-14
Birgitta Gustafsson (L)
Josefin Hellvin (V) §§ 1-14
Anders Andersson (KD) §§ 1-12
Kurt Arvidsson (PRO), §§ 1-12

Övriga närvarande

Gulistan Ucar, sekreterare
Johan Jarl, regionsekreterare, §§ 1-10
Ann-Katrin Wilhelmsson, äldresamordnare, § 7
Maria Wiell, journalist, § 11

Justeringens datum

Justeringen sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer §§ 1-14

Gulistan Ucar

Margareta Lööf-Johansson (S)

Agne Hansson (SPF)

Ingemar Tovesson (PRO)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Datum då anslaget sätts upp
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2019-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt på regionens diarium samt
hemsida regionkalmar.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-07
Pensionärsrådet

§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2
Val av justerare
Pensionärsrådet utser Agne Hansson och Ingemar Tovesson att jämte
ordförande justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Pensionärsrådet godkänner upprättad föredragningslista, med föreslagna
tillägg.
Överläggningar
Ordförande föreslår att extra ärende om reglementet läggs till
föredragningslistan.
Gudrun Brunegård föreslår att extra ärende om IVA läggs till
föredragningslistan.

§4
Presentation av rådet – förväntningar m.m.
Beslut
Pensionärsrådet noterar presentationen av ledamöterna till protokollet.
Bakgrund
Ledamöterna i pensionärsrådet presenterar sig och redovisar sina bakgrunder
samt vilka förväntningar de har på pensionärsrådet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 668399

Sida

2 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-07
Pensionärsrådet

§5
Information om pensionärsrådet – reglemente, budget,
ersättning för ledamöterna
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen om reglemente, budget och ersättning
för ledamöterna till protokollet.
Bakgrund
Johan Jarl, regionsekreterare, redogör för Pensionärsrådets uppgifter. Region
Kalmar läns pensionärsråd är ett partsorgan och utgör ett forum för
samverkan mellan Region Kalmar län och pensionärsrörelsens
länsorganisationer. Samverkan syftar till att ge pensionärsorganisationerna
en möjlighet till påverkan och inflytande i frågor som rör de äldre i
samhället.
Organisationerna kan ta initiativ till och aktivt medverka för en utveckling
och förändring av Region Kalmar läns verksamhet. Region Kalmar läns
uppgift är att informera organisationerna om aktuell planering samt
pågående angelägna projekt och utredningar inom olika verksamhetsområde.
Redogörelse görs även för Pensionärsrådets budget samt mötesarvoden och
ersättning för ledamot och tjänstgörande ersättare.

§6
Diskussion om reglemente för pensionärsrådet
Beslut
Pensionärsrådet ger ordförande uppdraget att lyfta frågorna på
samordningsmöte med majoriteten.
Bakgrund
Ordförande lyfter frågan om att ökad representation i SKPF kan motivera
ändring i reglementet och föreslår att det därför bör tas upp på majoritetens
samordningsmöte. Ordförande tar också upp frågan om att rådet inte fick
reglementet på remiss innan beslut togs i regionstyrelsen och föreslår att
även denna fråga ska tas upp på majoritetens samordningsmöte.
Siv Eriksson (SKPF) lyfter frågan om att det bör införas ersättare i presidiet
eftersom det inte finns för närvarande, och föreslår att denna fråga också bör
tas upp på majoritetens samordningsmöte.
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§7
Information från äldresamordnaren
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Äldresamordnaren Ann-Katrin Wilhelmsson inleder med att berätta om sig
själv och sitt uppdrag inom regionen. Därefter redogörs information om
äldre i Kalmar län. Kroniska sjukdomar hos äldre har ökat jämfört med
tidigare. Denna medvetenhet är viktig för att kunna planera vården. Antalet
invånare som är 80 år och äldre i Sverige ökade stort 2017-2018, jämfört
med tidigare år.
Äldregruppen har tagit fram en strategi och handlingsplan för 2018-2019,
Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län. I handlingsplanen för 2018-2019 i
Kalmar län framkommer följande delmål:
• Sammanhållen vård och omsorg.
• God vård vid livets slut
• Preventivt arbetssätt
• God vård vid demenssjukdom
• God läkemedelsbehandling för äldre
Vidare sker redogörelse för två projekt som varit framgångsrika för de äldre.
Oskarsprojektet bedrivs på Oskarshamn sjukhus och innehåller bland annat
snabba avstämningsmöten varje morgon. Vårdpersonalen kopplar upp sig
mot primärvården och kommunen och diskuterar kort patienter som är
inlagda och behöver stöd och samordning. Primärvården och kommunen
informerar om patientens tidigare bakgrund, information som är till stor
nytta för slutenvården.
Hemsjukhuset i Borgholm är ett samarbete mellan hemtjänst, hemsjukvård,
ambulans och hälsocentral med syfte att skapa tryggare och säkrare
vårdmiljö för sjuka och äldre patienter i kommunen. Läkarna gör hembesök.
Ökade hembesök har i gengäld medfört att antal vårdtillfällen och
återinskrivningar har minskat. Ungefär 75 % går hem när de är
utskrivningsklara.
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§8
Val av presidium 2019-2022
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att Agne Hansson (SPF Seniorerna) och Ingemar
Tovesson (PRO) ska ingå i Pensionärsrådet presidium tillsammans med
Pensionärsrådets ordförande.
Bakgrund
I reglementet för Pensionärsrådet framkommer det att Pensionärsrådets
presidium utgörs av rådets ordförande som utses av regionstyrelsen och två
vice ordföranden som utses av pensionärsorganisationerna.

§9
Sammanträdesdagar 2019
Beslut
Pensionärsrådet beslutar sammanträdesdatum 2019 till den 25 april, 5
september och 12 december. Datum för övergripande information om
regionplan och årsbudget fastställs senare.
Bakgrund
I reglementet för Pensionärsrådet framkommer att Pensionärsrådet
sammanträder fyra gånger per år samt vid ytterligare ett tillfälle under hösten
för övergripande information om regionplan och årsbudget.

§ 10
Intensivvårdsverksamheten i Oskarshamn
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) lyfter frågan om att pensionärsorganisationer från
Oskarshamn har gjort en gemensam utfrågning av majoritetsföreträdare
angående frågan om intensivvårdsverksamheten i Oskarshamn, och undrar
om detta också har gått vidare till länsorganisationerna.
De närvarande representanterna från pensionärsorganisationerna uppger att
det inte har gått vidare till dem från pensionärsorganisationerna i
Oskarshamn. Information gavs från hälso- och sjukvårdsdirektören på
Pensionärsrådets senaste sammanträde i december 2018.
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§ 11
Gammal och gömd – äldre i samhället
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen om Gammal och gömd – äldre i
samhället till protokollet.
Bakgrund
Maria Wiell, journalist på Ölandsbladet, redogör sin C-uppsats från
journalistprogrammet. C-uppsatsen Gammal, gömd och glömd innehåller en
studie av hur äldre representeras i medierna och tydliggör vilken bild av de
äldre som dagspress och organisationstidskrifter erbjuder sina läsare. Med
äldre avses i studien personer som är 79 år och äldre. Maria Wiell berättar
om hur det i dagspressen framstår som att äldre kvinnor och män är
försvarslösa, svaga och beroende av andra samt att ålderdomen är
skrämmande. I organisationstidskrifterna däremot framställs det som
tvärtom; de äldre är aktiva, nyfikna och engagerade. Maria informerar om att
det är två helt skilda bilder av äldre som presenteras i medier.

§ 12
Information från deltagande politiker
Christer Jonsson (C) informerar om regionfullmäktige den 31 januari på
Gränsö slott i Västervik. Bland annat diskuterades frågan om att utveckla
arbetssätt kring prostatacancer. På Gränsö slott hade regionstyrelsen extra
sammanträde den 30 januari för att behandla frågan om verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns
sjukhus. Beslut fattas på extra regionfullmäktige den 7 februari 2019.
Vidare lyfter Christer Jonsson (C) att Dagens medicin utsett Oskarshamns
sjukhus till landets bästa i sin kategori. Västervik erhöll en tredjeplacering
inom sin kategori. Redogörelse sker även för regionstyrelsen den 6 februari.
En av frågorna som behandlades berörde att MR-kapaciteten i länet är för
lågt. Det fattades därför beslut om att påbörja planering för att placera MRkamera på Oskarshamns sjukhus.
Karin Helmersson (C) informerar om två andra frågor som behandlades på
regionfullmäktige; handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020 samt
handlingsplan för regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019 – 2025.
Anders Andersson (KD) redogör för Sydtaxa 2.0. samt upphandling av
serviceresor. Fordonen ska vara klara till den 1 januari 2020, de flesta av
fordonen drivs med biogas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 668399

Sida

6 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-07
Pensionärsrådet

Anders Andersson lyfter frågan om busshållplatser och vill att den ska
diskuteras på ett kommande möte med pensionärsrådet. Det finns 4500
hållplatser till bussarna i länet, frågan som kan diskuteras är vad som kan
göras vid hållplatserna för att resan ska vara positiv redan från start.
Pierre Edström (L) informerar om ett ärende som varit föremål för
regionstyrelsen; uppföljning av utredningsuppdrag 17/03 – Plan för att
förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som
söker råd eller kontakt med hälso- och sjukvården.

§ 13
Information från pensionärsorganisationerna
Agne Hansson (SPF Seniorerna) redogör för olika aktiviteter och möten som
SPF Seniorerna har framför sig under 2019. Det arbetas med en
informationskampanj om äldres rättigheter. SPF Seniorerna har också att se
över uppdrag för matpatrullen på vårdcentraler, för klassificering likt tidigare
uppdrag.
En app håller på att utarbetas, som ska gå över hela länets SPF-föreningar.
Runa Liedén Karlsson (SPF Seniorerna) redogör för olika projekt som är
aktuella, som bland annat inkluderar musik och läsning.
Siv Eriksson (SKPF) informerar om arbete inför seniormässan tillsammans
med de andra organisationerna samt undersökning om förhållanden på
boenden med vissa brister.
Ingemar Tovesson (PRO) redogör för en konceptförening om kultur som har
bildats. Kontakt finns med Kalmar länsmuseum, Byteatern och Kalmar
teater. Kulturresor kommer att anordnas. Vidare sker också en kontakt med
pensionsmyndigheten om bostadstillägg. Det kommer att skickas en
powerpoint med information från pensionsmyndigheten, som
representanterna från PRO kan använda när de åker och informerar om
bostadstillägg. PRO:s prisundersökning om varor är klar och kommer att
presenteras offentligt inom kort.
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§ 14
Pågående ärenden
Beslut
Pensionärsrådet prioriterar att under verksamhetsåret 2019 arbeta vidare med de
av ordförande föreslagna ärenden.
Bakgrund
Ordföranden föreslår följande ärenden att prioritera att arbeta vidare med
under verksamhetsåret 2019:
– Hjälpmedel, bland annat hörsel, synnedsättning, leverans av hjälpmedel
idag.
– Digitalisering, till exempel journal på nätet, betala räkningar digitalt och
nätdoktorer.
– Patientavgifter, bland annat frågan om de äldre har råd att betala sina
fakturor samt om det förekommer att fakturorna går till
Kronofogdemyndigheten.
– Integration.
– Försäkringskassan, bland annat om närståendepenning och
anpassning/hjälpmedel som kan ges.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Gulistan Ucar

Titel

Sekreterare

Datum & Tid

2019-02-19 13:34:11 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46725016219)

Identifikations-id

id492e7ac1ce6648d2af576d84988de750

Namn

Agne Hansson

Titel

Justerare

Datum & Tid

2019-02-20 22:00:06 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706710359)

Identifikations-id

id8de4ff766302459e8b32795ac25089c5

Namn

Ingemar Tovesson

Titel

Justerare

Datum & Tid

2019-02-21 07:35:30 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46768029556)

Identifikations-id

id5bffd565caec4334a84ef15a7677e76e
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id99baa3a2f42c4cc8ac4fe6c2a77d26e8
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