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Protokoll 
 

Protokoll från telefonmöte med pensionärsrådet för 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 20 augusti 
2020 
Tid: 9.00–10.08  
Plats: Telefonkonferens via skype 

Närvarande 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
Johan Fält (M) 
Ann-Christine Andersson (S) 
Oscar Pihlblad (KD) 
Nicola Hesslén (M) 

Från pensionärsorganisationerna 
Ordinarie ledamöter 
Ingela Ekholm (PRO) 
Sven Carlsson (PRO) 
Solvig Sjöholm (PRO)  
Berit Fredholm (PRO) 
Tommy Emanuelsson (PRO) 
Zaidi Folias (SKPF) 
Anna-Lena Stjernlöf (SKPF) 
Olof Jacobsson (SKPF) 
Lars Svanå (RPG) ersätter Anders Walan (RPG) 
Göran Eklund (SPF) 
Britt Johansson (SPF) 
Kerstin Segesten (SPF) 
 
Ersättare 
Lars Holmgren (SKPF) 
Yvonne Haglund (SKPF) 
Lars Göran Karlsson (SPF) 
Siw Andersson (SPF) 

Övriga  
Ludwig Prytz, nämndsamordnare HSNG 
Rickard Johansen, nämndsamordnare HSNG 
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Underskrifter 
 
Sekreterare: _____________________________________ 
 Ludwig Prytz 
 
Ordförande: _____________________________________ 
 Johan Fält (M) 

 
Justerare: _____________________________________ 
 Olof Jacobsson (SKPF) 
 
  



  
 

Justerare:   Rätt utdraget intygar: 

 

3 (6) 

§ 1 Val av justerare 

Beslut 
Olof Jacobsson (SKPF) väljs till justerare. 
 

§ 2 Upprop och uppsamling av frågor 
 
Upprop genomförs och en första uppsamling av frågor sker. 
 

§ 3 Information om Covid-19 
 
De senaste veckorna har belastningen på sjukvården lättats något till följd av en nedgående 
smittspridning. Statistiken från den 13 augusti visar att det var 58 inneliggande patienter med 
Covid-19, varav endast sju patienter låg på IVA. Det är dock fortfarande av stor vikt att 
fortsätta följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd. 
 
Pandemin slår fortfarande hårt mot äldre. Ett exempel som lyfts är inställda 
munhälsobedömningar för personer på äldreboenden vilket gör att många i stort behov av 
tandvård inte får hjälp för att utomstående inte släpps in på äldreboendena. 
 
Folkhälsomyndigheten har släppt en ny prognosrapport där de utgår från tre scenarier, men 
det är troligt att det kommer en ny uppgång i antal smittade i Covid-19 under hösten. För att 
läsa hela rapporten gå till: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/de0d0ffc939f43c397a0de23c5aa9be6/sce
narier-tre-smittspridningsscenarier-plan-eventuella-nya-utbrott-covid-19.pdf 
 
Regionen har sedan i maj haft nya tillfälliga regler för färdtjänst och sjukresor till följd av 
pandemin, ett sådant exempel är att patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka 
sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller de medicinska kraven på 
sjukresa. Beslutet går ut den 31 augusti men väntas förlängas året ut. Under mötet har dock 
inget beslut tagits ännu. 
 

§ 4 Brev till vårdcentralscheferna angående pensionärsrådets 
kartläggning 
 
Representanter från pensionärsrådet har arbetat med en kartläggning av vårdcentraler i 
Göteborg utifrån ett äldreperspektiv och hann genomföra 24 besök/intervjuer innan pandemin 
slog till och avbröt arbetet (se bilaga 1 för lista över genomförda intervjuer). Med endast 24 
av 64 besök genomförda är det svårt att göra en överskådlig bedömning eller utse den bästa 
vårdcentralen. Arbetsgruppen har ändå samlat sina synpunkter i ett brev (se bilaga 2) som 
förvaltningen kommer att skicka ut till alla vårdcentralschefer. Alla vårdcentraler ställde upp 
och ville delta i arbetet, det återstår att se om arbetet kan starta upp igen när pandemin är över 
eller ifall ett omtag behöver tas nästa år. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/de0d0ffc939f43c397a0de23c5aa9be6/scenarier-tre-smittspridningsscenarier-plan-eventuella-nya-utbrott-covid-19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/de0d0ffc939f43c397a0de23c5aa9be6/scenarier-tre-smittspridningsscenarier-plan-eventuella-nya-utbrott-covid-19.pdf
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Ordförande och andre vice ordförande i nämnden tackar för arbetet och bjuder in 
pensionärsorganisationerna att eventuellt komma till nämnden och presentera sitt arbete i 
framtiden, när folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. 
 

§ 5 Information från nämnden 
 
Nämnden presenterar kort det senaste som hänt i nämnden, det gäller frågor som: 
 

- Vårdöverenskommelsen som ska förhandlas under september månad. 
 

- En utredning om hur psykiatrins fördelning av medel har förändrats de senaste åren. 
 

- Anpassningar av beställningar till Sjukhusen i väster och deras övertag av driften av 
Lundby sjukhus. 
 

- Satsningar på att minska karies i utsatta stadsdelar. 
 

- Inbjudan till västtrafik att redogöra för nämnden vad de gör för att minska trängseln i 
kollektivtrafiken. 
 

- Remiss om ökade priser för sjukresor för att få kontroll över sjukresornas skenande 
utgifter. 

 

§ 6 Genomgång av inkomna frågor och frågor lyfta vid uppropet 
 
Zaidi Folias (SKPF) hade skickat in en fråga om hur vårdskulden i regionen ska omhändertas 
i förhållande till kötider. 
 
Svar: Nämnden kommer att fortsätta lägga sina vanliga beställningar och sedan kommer 
regionstyrelsen att bestämma om de anser att det behöver tillskjutas extra medel och 
beställningar för att hantera vårdskulden. Köerna måste alltid hanteras utifrån medicinska 
bedömningar och i linje med hälso- och sjukvårdslagens 3 kap. 1 § som säger att den som har 
det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Det kan dock komma 
att bli än mer påtagligt när ett förväntat uppdämt behov, vårdskulden, söker vård samtidigt. 
 
Kerstin Segesten (SPF) hade två frågor gällande personal. Den första gällde vad som hade 
hänt med den utredning om åtgärder för att rekrytera och behålla sjuksköterskor inom vården 
som koncernkontoret genomfört och som presenterades för personalutskottet i våras. Den 
andra frågan gällde hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset hanterat lönesättning av 
sjuksköterskor som under covid-19-pandemin har fått gå in i tjänst före deras examen. 
 
Svar: Rapporten till personalutskottet ligger som bilaga till protokollet (se bilaga 3). 
Angående Sahlgrenskas hantering av lönesättning måste nämnden hänvisa till sjukhusets 
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styrelse men föreslår att vi bjuder in en representant för Sahlgrenskas Universitetssjukhus till 
ett kommande pensionärsråd. 
 
Ingela Ekholm (PRO) påpekade att det krävs intyg på att man inte har Covid-19 för att få resa 
till flera länder. Dessa intyg förskrivs inte från vanliga vårdcentraler utan måste istället köpas 
dyrt på privata kliniker. Frågan gäller varför det är så här och om det får kosta hur mycket 
som helst? 
 
Svar: Det är fri prissättning på en sådan tjänst som endast erbjuds av de privata vårdgivarna 
men ordförande meddelar att frågan ska tas upp med styrelsen för Närhälsan då det bör kunna 
erbjudas även från deras vårdcentraler. 
 
Göran Eklund (SPF) undrar hur det ser ut med belastningen på personalen under sommaren, 
samt vill ha en kommentar på en av dagens debattartiklar i GP som konstaterade att vi hade 
haft mycket lägre dödstal på våra äldreboenden om inte riktlinjerna från 2012 hade ändrats. 
 
Svar: Nämnden har inte hört att vårdpersonalen på sjukhusen har varit hårdare belastad än 
vanligt denna sommar. Det är alltid tufft under sommarmånaderna då många ska ha semester 
och i år är det många som har varit mycket tungt belastade under våren men alla ska ha 
beviljats semester. I de fall där semester skjutits upp ska det ha varit på frivillig basis. 
Angående artikeln kan presidiet bara meddela att det är en kommunal fråga men att de håller 
med om att den kommunala vården skulle behöva förstärkas så att grundläggande medicinska 
hjälpmedel så som dropp och syrgas kan användas inom äldrevården. 
 
Lars Holmgren (SKPF) informerade om att det från statligt håll meddelats att det finns pengar 
för att rusta upp äldrevården genom utbildning och utveckling. Är detta pengar som även 
kommer komma till del för den regionala sjukvården? 
 
Svar: Generellt är kompetensen mycket hög inom sjukvården men det kommer krav på mer 
och mer specialiserade sjuksköterskor. Där ser vi att vi har ett arbete att göra och ge 
incitament att vidareutbilda sig. De statliga satsningarna hoppas regionen att det är en kaka 
som även regionerna får ta del av under vad som ser ut som en kommande lågkonjunktur. 
 
Siw Andersson (SPF) undrar vad det finns för språkkrav på de anställda inom äldreomsorgen. 
 
Svar: Det är främst en kommunalfråga men med tanke på att det är ett bristyrke är det svårt att 
ställa flytande svenska som ett krav vid rekrytering. I så fall skulle kommunerna stå utan 
personal till äldreomsorgen. Dessutom krävs det att kommunerna har personal som talar andra 
språk än svenska då många av äldre medborgare inte nödvändigtvis har svenska som sitt 
första språk. 
 
Yvonne Haglund (SKPF) frågar vad som görs för äldres psykiska hälsa under pandemin. 
 
Svar: Pandemins isolering påverkar förstås äldres psykiska hälsa mycket, men även unga 
påverkas genom de begränsningar som införts. Frågan diskuteras i psykiatriberedningen och 
det kommer komma förslag men i dagsläget kan vi bara konstatera att det slår hårt mot flera 
olika grupper, men på olika vis. 
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- Övrigt 
 
Nästa möte bokas in till den 8 december kl. 9.30 – 13.00. Vi planerar ännu för att kunna hålla 
det årliga julbordsmötet med pensionärsrådet men har beredskap för att mötet kan komma att 
behöva hållas digitalt eller via telefon. Om det finns anledning att tro att det inte är säkert att 
hålla ett fysiskt möte kommer det absolut styras om till ett telefonmöte. 
 
 
Vid anteckningarna, 
Ludwig Prytz, nämndsamordnare 
 
 
Bilagor: 
 

1. Genomförda intervjuer vid vårdcentraler i Göteborg 
2. Brev till vårdcentralscheferna i Göteborg 
3. Slutrapport Kompetensförsörjning av anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor 

och intensivvårdssjuksköterskor 
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