
Minnesanteckningar från möte med Regionala Pensionärsrådet, 22 

11 11, kl. 9.30-11.40, Regionens hus Vänersborg 

För SPF Seniorerna Göteborg deltog Kerstin Segesten och Lena Gustafsson 

Mötet leddes av regionstyrelsens tillika pensionärsrådets nya ordförande Helen 

Eliasson (S), vice ordförande Hans Holmin (M) fanns med på länk.  

Tillbakablick och framtid 

Eftersom detta var mandatperiodens sista möte ägnades tiden åt utvärdering och 

framtidsvisioner. Vi konstaterade att politikerna lyssnat, tagit med sig våra frågor och 

önskemål och oftast, men inte alltid, gett god återkoppling. Stor del av tiden har 

ägnats åt sjukvårdsfrågor och i viss mån trafikfrågor, medan regionens övriga 

ansvarsområden har tappats bort. Kanske har pandemin i någon mån bidragit till 

detta.  

Det dokument rörande samråd med pensionärsorganisationer som antogs 2014 gäller 

fortfarande, men behöver viss uppdatering. Regionkansliet gör en översyn. En rad 

förslag till förbättringar diskuterades. Föreslogs att tid avsätts för olika teman så att 

frågor om kultur, trafik, regional utveckling och miljö också ges utrymme. En plan 

för hela året görs upp i vilken det också finns utrymme för aktuella frågor. Första 

mötet 2023 blir en utbildningsdag. 

Aktuella ärenden 

Screening för bröstcancer. Åldersgräns om 74 år kvarstår tills Socialstyrelsen 

kommer med andra direktiv. Den som är orolig eller har symptom kan be sin 

vårdcentral om en remiss till mammografi. 

Digifysisk vårdcentral. Som ett led i vårdens omställning kommer närhälsans 

vårdcentraler att ha egen digital mottagning vid sidan av den vanliga. 

Utvecklingsarbete pågår. 

Milleniumprojektet. Arbetet med att införa en gemensam patientjournal för regionens 

alla vårdverksamheter har pausats en tid, då osäkerhet uppstod kring sekretess. Nu är 

arbetet igång igen och man anser problemen är lösta. Förhoppningsvis klart våren 

2023. 

Pneumococcvaccinering. Enligt en alldeles färsk information ska regionen erbjuda 

gratis vaccinering mot lunginflammation för personer 75+ från den 1 december. 

Uppgiften är så ny att ingen ännu kan svara på hur detta ska hanteras.  

 Nästa möte 23 02 24 

 

Vid anteckningarna Kerstin Segesten  

 

 

 



          

 


