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Vid protokollet 

 

Mikael Johansson 

Sekreterare 

 

Justerat den 

 

 

Marie-Louise Forsberg Fransson                     Margareta Jansson 

Ordförande                       Justerare 

 

Plats 

Asken, Eklundavägen 2 

 

Tid 

Klockan 09.00-13.00 

 

Närvarande ledamöter 

Marie-Louise Forsberg Fransson (S), ordf. 

Pell Uno Larsson (S) 

Ola Karlsson (M) 

Maud Hadders (M) 

Gunbritt Lindén Parsmo (KD) 

Margareta Jansson (PRO), vice ordf. 

Britt-Marie Karlsson (PRO) 

Arne Önnefors (PRO) 

Ulf Grell (SPF) 

Margareta Davidsson (SPF) 

Per-Olof Ryding (SKPF) 

 

Närvarande ersättare 

Ann-Christine Lahti (PRO) 

Conny Nyblom (PRO) 

Maud Rattenborg (SPF) 

 

Kjell Österberg (SKPF) 

Seija Hedberg (SKPF) 

 

 

Övriga närvarande 

Annki Olsson 

Tommy Larserö 

Lennart Frommegård 
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§ 115 Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 

 
§ 116 Protokollsjustering 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Margareta Jansson (PRO). 

 

 

§ 117 Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

 
 
§ 118 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 

 

§ 119 Äldremottagning på Lindesbergs vc.  
Verksamhetschef Annki Olsson berättar om äldremottagningen. På Lindesberg vc så har man sett ett 

behov av en äldremottagning med många äldre personer som är listade. Nu är mottagningen igång 

med en distriktsköterska, undersköterska och fysioterapeut. Verksamhetschefen stödjer 

verksamheten (vid behov). Kriterier för äldremottagningen; >75 år, > 5 läkemedel, hjärt-kärlsjukdom 

eller demensjukdom. 

 

Äldremottagningen har hittills träffat 140 patienter. 

 

 Hälsokontroll med samtal om levnadsvanor 

 Demensutredning – uppföljning 

 Genomgång av läkemedel. (Här finns mkt att göra) 

 Receptförnyelse (på vc initiativ) 

 Telefonrådgivning (tis och tors) 

 Telefonserie 

 Förskrivning av läkemedel och hjälpmedel (dsk). 

 Råd och stöd vid inkontinens 

 Sittgympa och balansträning i grupp 

 

Önskemål 

Mer tid för äldremottagningen 

Ytterligare utbildning i t.ex. advanced nursing inom olika områden tillsammans med geriatrik och 

äldrevård (inriktning friskvård). 

Önskemål om app för äldremottagningen 

Sårvårdsmottagning. 

 

Man har startat upp äldremottagning i Lindesberg och fungerar det så sprider det sig till flera 

vårdcentraler. 
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Kontaktuppgifter om äldremottagning finns på Lindesbergs vc hemsida. 

 
 
§ 120 Bostäder för äldre, projektledare Tommy 
Region Örebro län har ett ansvar för regional utveckling. Tommy Larserö, projektledare, informerar 

om planeringsförutsättningar för bostäder till äldre och delar ut rapporten. 

 

Tommy startade projektet med att skicka ut en fråga till kommunerna i länet om de hade några 

planer för bostäder till äldre. Många kommuner svarade nej, men frågan väckte kommunerna och nu 

har kommunerna börjat arbeta fram äldreomsorgsplaner. 

 

 

Bostäder för äldre. 

 

Inga biståndsbeslut 

Seniorbostäder   55 år 

Trygghetsbostäder  70 år  

 

Krävs biståndsbeslut 

Vård och omsorgsboende  - särskilt boende 

 

 

 

 

Demografin påverkar omsorgsbehovet. År 2000 var det ca 15 000 personer som var 80 år och äldre 

och siffran var densamma 2015. Antalet äldre har inte ökat sedan 2000 om man tittar på 80 år och 

äldre. 

 

Andelen äldre varierar något mellan länets kommuner. 

 

Väntetid i antal dagar till vårdboende. Väntetiderna är jätteviktiga då det oftast är bråttom. I Örebro 

under 2015 var väntetiden över 60 dagar. 

 

Utskrivningsklara 

Jan-feb 2016,  40-70 patienter/dag. 

 

I vården vården arbetar man aktivt för att få ner antalet utskrivningsklara. Ett sätt är att vårdplanera i 

ett tidigare skede. 

 

80 år och äldre står för 26 procent av konsumtionen av den totala vården. 

 

Prognosen för år 2030 är 25 218 personer som är 80 år och äldre i Örebro län. Så det kommer bli en 

ökad efterfrågan på bostäder till äldre. Allt tar väldigt lång tid så det är viktigt att få igång alla parter 

och att börja planera nu. 
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Vad händer i framtiden? 

Demografi 

Ny teknik 

Nya levnadsvanor 

Boendeformer 

 

Mer friska år- men antalet år med funktionsnedsättning kommer bestå. 

 

När det gäller antalet vårdboendeplatser i länet, visar statistik att länet har mindre antal platser än 

riksgenomsnittet. 

 

Efterfrågan på bostäder till äldre och då i synnerhet vård- och omsorgsplatser kommer öka kraftigt 

närmaste 15 åren. Den stora behovsökningen av vårdboendeplatser kommer efter år 2020. Men 

redan nu behöver planeringsprocessen kring behovet av vårdboende påbörjas eftersom en 

nybyggnads process från ide till färdigställande av nytt vårdboende påbörjas är lång och processen 

tar i snitt 3-5 år. Ett ökat antal trygghetsbostäder och seniorbostäder kan minska efterfrågan på i 

första hand vård- och omsorgsboenden. Ett ökat utbud sätter också igång flyttkedjor som underlättar 

för andra grupper att etablera sig på bostadsmarknaden. 

 

För att framtida behov ska kunna tillgodoses är det viktigt att samtliga kommuner påbörjar ett aktivt 

planeringsarbete med att skapa bra bostäder för äldre, men framförallt beräknar behovet av nya 

platser på vård och omsorgsboende fram till 2030. Förhoppningen är att rapporten ska vara ett stöd 

för kommunernas bostadsplanering och planering av vård- och omsorgsboende. 

 

 

 

§ 121 Ekonomi och budget 
Lennart Frommegård, ekonomidirektör informerar om VP med budget. 

 

Prognosen för 2016 pekar på ett överskott på 250 miljoner kronor. Överskottet är tänkt att används 

till investeringar inför framtiden t.ex. H-huset. Det ekonomiska resultatet är extra bra i år på grund av 

att kostnadsutvecklingen har kunnat dämpats enligt den handlingsplan som det togs beslut om under 

året. Dessutom har regionen fått ökade skatteintäkter och stadsbidrag som man inte räknade med i 

budgeten för året.  

 

Grunden för verksamhetsplanen är en jämlik och jämställd välfärd. Investeringar sker i vård, trafik, 

kultur, utbildning och forskning, kompetensutveckling, E-hälsa samt nya arbetssätt för att klara den 

demografiska utvecklingen.  

 

Tillgängligheten i vården ska förbättras. Den produktionsökningen som skett inom hälso- och 

sjukvård ska behållas och fortsätta. Mobila team ska utveckla tillgängligheten. Det är viktigt att ha 

kontroll över ekonomin. 

 

Förutsättningar för verksamheten. 

205 mnkr -  uppräkning av budgeten enligt LPIK, 2,1procent. 



                    PROTOKOLL 
                                      
                                     Sammanträdesdatum 
                   2016-12-16   
 

 

+ 26 mnkr -  särskild kompensation för ökade läkemedelskostnader. 

+ 100 mnkr -  verksamhet som beslutas under 2016 och som förlängs in i 2017. 

+ 103 mnkr -  ny verksamhet, mkt trafik. En del hälso- och sjukvård. Handlingsplan för att minska 

suicid. Insatser för asylplanen.  

 

 

 

 

Nya satsningar i vp 2017. 

Mobilt team för äldre personer (riktat till multisjuka äldre). 

Glasögonbidrag 

Tandvårdstöd 

Norrsken – projekt för att stödja nyanlända. Ett samarbete med Lindesberg och Ljusnarsberg.  

Psykisk ohälsa för asylsökande 

Fortsatt utveckling av mobila team i strokevården. Alla sjukhus ska få ett mobilt team. 

 

Regionfullmäktige 

Demokratiberedning, ung demokrati 

 

Nämnden för regional tillväxt 

Investeringar 

 

Nämnden för samhällsbyggnad 

Utökning i trafiken 

Tåg i Bergslagen 

 

Demografisk effekt 

Vi blir fler och äldre. 

 

Investeringar på 1 mnkr/år från 2018 och 2019 kopplat till H-huset, men även inom brandsäkerhet, 

solenergi, godsmottagning, P-hus,  Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett 

 

 

                             

§ 121 Svar på tidigare frågor 
Har Region Örebro län en plan för HBTQ frågor och vilka verksamheter är certifierade ? 

 

Ja, inom Region Örebro län ska ett långsiktigt arbete för HBT-certifiering ske och som ett första steg 

kan HBTQ- diplomering genomföras. En webbutbildning har tagits fram som samtliga medarbetare 

inom regionorganisationen kan ta del av. De verksamheter som hittills är HBTQ certifierade är Ängen 

vc, ungdomsmottagningen, STD mottagningen, akuten Karlskoga, hudkliniken. Ca. 1000 personer har 

gått webbutbildningen som är steg 1 i diplomeringen. 

 

 Pensionärsrådet har också fått nedanstående frågor från representanter för PRO, SPF och SKPF I 

Hallsbergs kommuns pensionärsråd. Svar lämnas separat i bifogat brev. 
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Det är problem med läkarbemanningen på vårdcentralen i Hallsberg, vi önskar att man arbetar för att 

få en geriatriker till Hallsberg, det är problem i första hand för äldre när det inte finns kontinuitet. 

 

Gratis vaccination för pensionärer, influensa, lunginflammation och bältros. Bältros är ofta 

invalidiserande för äldre. 

 

Utökad mammografi till 85 år. Risken för bröstcancer avtar inte vid 70 år. 

 

 
§ 122 Nästa möte 
Det finns inget nytt möte planerat. Arbetsutskottet träffas den 17/1 och då bestäms nya datum för 

pensionärsrådet. 

 

 

 

 
 
 

 


