
Minnesanteckningar från möte med Regionala Pensionärsrådet, Regionens 

hus, Vänersborg eller länk, 22 02 25 kl. 9.30-12.00 

För SPF Seniorerna Göteborg deltog Kerstin Segesten och Lena Gustafsson. 

Mötet inleddes med två föredragningar: 

Mikel Forslund redogjorde för pågående upphandling av hörapparater. Man eftersträvar hög 

teknisk nivå till rimlig kostnad. Rör sig om stora volymer. Vill koncentrera till få leverantörer 

för att underlätta arbetet för dem som provar ut. Risk för överklaganden. Köper endast in 

laddningsbara apparater. En laddningsstation kostar 500 kr, vilken motsvarar ca två års 

batteriköp. Inget beslut är taget om vem som ska bära den kostnaden. 

Anna Persson och Karin Overgaard rapporterade om de förändringar som gjorts för att 

stärka läkarinsatser för dem som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst. Extra medel har 

tillförts och kraven på vårdcentralerna har specificerats. Läkare ska göra regelbundna 

medicingenomgångar, göra fler hembesök, svara för medicinska insatser dygnet om och ta 

ansvar för rådgivning till och ev utbildning av sjuksköterskorna. De som flyttar till särskilt 

boende har fritt att välja, men rekommenderas att byta till den vårdcentral som boendet har 

sina huvudsakliga kontakter med. Vårdcentralerna har nu en tid till förfogande för att 

organisera sig för att möta de nya kraven. 

Patienter i behov av rehabilitering Risk att vårdkedjan bryts när läkare inte långre skriver 

remiss till sjukgymnast eller arbetsterapeut. Istället uppmanas patienten att själv välja och ta 

kontakt med rehab.enhet. Rehab.enhet har inte heller skyldighet att återrapportera till 

behandlande läkare. Ordföranden tar med sig frågan för att undersöka den närmare. 

Regionrabatt på Västtrafik Arbete pågår fortfarande för att hitta en gemensam modell. Idag 

har varje kommun sin egen.  

God och nära vård Arbete pågår för fullt med att stärka primärvården. Många av de frågor 

som pensionärsråden ställt kommer att lösas. Fast läkarkontakt, läkemedelsgenomgångar, 

akuta hembesök mm diskuterades. 

Förändrat styrsystem Arbete pågår med att göra om den beställar-utförarmodell som hittills 

använts inom sjukvården. Idag beställer varje Hälso- och sjukvårdsnämnd sjukvård från 

sjukhus, vårdcentaler och andra utförare. Beställning ska i framtiden i större utsträckning ske 

på regionnivå för bättre samordning och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska få delvis andra 

uppgifter. 

Digital vård Regionen har ambitionen att större del av vårdcentralernas konsultationer sker 

digitalt. Devisen ”digitalt först – fysiskt när det behövs” diskuterades. Påpekades att 

informationsinsatser behövs särskilt riktade mot äldre patienter. 

Extra statliga medel Regionen har gått misste om en del statliga bidrag efter pandemin då 

man inte uppfyllde de kriterier som gällde för bidragen. 

Pär Lundquist (L) är ny ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Vi önskar att han 

besöker nästa RPR för att berätta om sin syn på sjukvård för oss äldre. 

Vid anteckningarna Kerstin Segesten          



 


