
Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborgs pensionärsråd  

Den 16 maj 2022 höll pensionärsrådet möte i Regionens hus, Göteborg. Från SPF 

Seniorerna deltog Britt Johansson, Sonja Lidén Eriksson, Kerstin Segesten, Siw 

Andersson, Lena Gustafsson och Lars Göran Karlsson. Ordförande Ann-Christine 

Andersson (s).  

Följande avhandlades: 

• Nytt närsjukhus på Weiselgrensplatsen. Projektering pågår för nytt närsjukhus 

Beräknad invigning 2030. Capios nuvarande kontrakt på Lundby sjukhus går ut 

2029 och kommer ine att förlängas. Ny byggnad tas fram i samarbete med bl.a. 

Chalmers. Verksamhet 08.00-20.00, mobila team och digital vård. Åtta 

specialiteter samt rehab, rtg, lab etc. Vi påpekade vikten av att ha med ett 

äldreperspektiv i hela processen. 

• Patientnämnden. Har tre uppgifter: ta emot synpynkter och klagomål, bedriva 

kvalitetsarbete, förmedla stödpersoner. Verkar mot alla vårdgivare i Göteborg – 

både regionens och privata. Länk mellan den klagande och vårdgivare. Tar inte 

egen ställning. Ca 5 000 klagomål per år. Mest klagomål på psykiatrin, 

svårigheter att komma till vård, bemötandeproblem. Ger ut rapporter utifrån 

inkomna synpunkter. Stödpersoner gäller tvångsvård och vård av dömda.  

Patientnämnden kan nås via 1177 eller vgregion.se/patientnamnden 

• Krav- och kvalitetsboken (KOK-boken) Reglerar den vård HSN beställer från 

vårdcentraler och rehab-verksamheter, både egna och privata. Tvåårigt avtal. Alla 

vårdcetraler ska ha allmänläkare, distriktssköterskor, medicinsk fotvård etc. Är 

reglerat sedan länge. Nya uppdrag innefattar särskilt patientnansvar för äldre med 

stora behov, årliga hembesök, läkemedelsgenomgångar samt rådgivning och stöd 

till personalen på äldreboenden. Extra ersättning utgår till vårdcentraler som lever 

upp till kravet om fast läkarkontakt. Vårdcentraler kommer att samordnas i 

grupper med ansvar för vård under jourtid. 

• Ny politisk organisation. Beslut är fattat om ny politisk organisation inom VG-

regionen. Sjukhusvård ska sortera direkt under regionen och HSN kommer delvis 

att få andra uppgifter. Förslag kommer att gå ut på remiss. Pensionärs-

organisationerna begär att få bli remissinstans. Ordföranden lovar att för vårt 

krav vidare. 

• Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) upphör vid årets slut. Ersätts av ett  

specialiserat palliativt team från SU som arbetar dagtid. Övrig tid sköts av 

kommunens team. Två grupper istället för en som besöker, men det nya 

upplägger kommer att ta sig an fler patientgrupper. ASIH arbetade i huvudsak 

med cancerpatienter. 

• Nästa möte. Nästa möte, planerat till 2022 08 29, ägnas bland annat åt läkemedel 

för äldre och Västtrafik.  

Antecknare 

Kerstin Segesten   


