
Hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd  

Den 21 maj 2021, klockan 13.00 – 15.00 höll pernsionärsrådet ett digitalt möte. SPF 

Seniorernas ordinarie ledamöter Göran Eklund, Britt Johansson och Kerstin Segesten 

deltog.  

Följande avhandlades: 

• Tidig upptäckt av cancer. För vård- och behandling av olika cancerformer finns 

väl utarbetade program. Man uppmärksammar nu att diagnoser ofta ställs för 

sent. Arbete pågår med att finna former som gör att vårdcentralsläkare inriktar sig 

på att utesluta cancer som första misstanke och utreder vidare när sådan diagnos 

är utesluten.  

• Extra 45 miljoner. HSN har genom omfördelningar fått medel ”över” att satsa 

på engångsåtgärder det närmaste året. Har i dialog med professionerna beslutat 

att satsa på genetisk cancerbehandling, ny strålbehandlingsutrustning och 

utbildning inom området, hörselinplnatat, blodsockermätare och insulinpunpar 

till ungdomar med diabetes, somatisk hälsa för psykospatienter och viss 

ögonsjukvård. 

• Bättre vård för äldre. HSN planerar att tillsätta en Medicinskt Anvarig Läkare, 

MAL, som har ett övergripande lednings- och kontrollansvar när det gäller den 

medicnska vården på äldreboenden och i hemtjänst. I samverkan med kommunen 

pågår diskussioner om att förstärka möjligheten till vårdinsatser på boenden. 

• ”Öppet hus” för cancersjuka. En del regioner har inrättat mötesplatser för 

cancersjuka där samtal kan föras både med andra sjuka och med vårdpersonal. 

HSN undersöker möjligheterna att ordna sådan verksamhet i Göteborg.   

• Rehabilitering. Vården av patienter som behöver en mer avancerad 

rehabilitering än den som de öppna rehab mottagningarna erbjuder är eftersatt. 

Trycket på rehab har ökat i och med Lång-Covid. HSN är medveten om detta och 

avser att ta tag i frågan. 

• Äldre som varit isolerade. Diskuterades den påfrestning som isolering i fjorton 

månader inneburit för äldre: ensamhet, rädsla, minskad fysisk aktivitet, brist på 

intellektuell stimulans, ovilja att söka vård, mm. Alla hoppas på nya krafttag efter 

sommaren.  

• Vi behöver prata om ensamhet. Agneta Eriksson och Lars Paulsson 

rapporterade om ett VG-regionprojekt som arbetar med frågor om ensamhet och 

risk för suicid. De har producerat film, ordnar föreläsningar för personal och 

planerar att ta fram en skrift med tips på mänskliga möten.  

• ”Öppna upp” för oss äldre. Ordföranden erbjöd sig att diskutera med 

smittskyddsansvariga i vad mån vi som är fullvaxinerade han börja återgå till 

normala aktiviteter. Ev sätts ett extra möte in i frågan.   

• Till nästa möte. Till nästa möte planeras att bjuda in Äldre- vård och 

omsorgsnämnden för information om en förbätrad äldrevård.  

 

Antecknare 

Kerstin Segesten   


