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Pensionärsrådet   
 
Tid och plats 09:00-12.25, Distansmöte 
Beslutande 
 

Margaretha Lööf-Johanson (S), ordförande 
Agne Hansson (SPF), vice ordförande 
Ingemar Tovesson (PRO), vice ordförande 
Karin Helmersson (C), §§ 37–45 
Christer Jonsson (C), ersättare för Karin Helmersson (C) §§ 33–36 
Johanna Wyckman (L), §§ 33–40 
Yvonne Hagberg (S), ersättare för Johanna Wyckman (L) §§ 41–45 
Jonas Lövgren (M) 
Erik Fors (S) 
Jimmy Loord (KD) 
Leif Axelsson (SD) 
Bengt Kronblad (PRO), §§ 37–45 
Inger Wiman (PRO), §§ 40–45 
Ann-Margret Sjöstrand (PRO) 
Runa Liedén Karlsson (SPF) 
Lars Hamrin (SPF) 
Siv Eriksson (SKPF) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Yvonne Hagberg (S), §§ 33–40 
Peter Wretlund (S) 
Christer Jonsson (C), §§ 37–45 
Gylfi Saemundsson (V) 
Anders Andersson (KD) 

Tjänstepersoner Karl Landergren, medicinsk rådgivare 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, § 35 
Helen Nilsson, vårdkoordinator, § 37 
Kristin Irebring, äldresamordnare, § 37 
Christian Forssell, infrastrukturplanerare, § 38 
Andreas Delphin, samordnare regionsjukvården, § 41 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 

 Samtliga ledamöter och ersättare deltar på 
distans. 

 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 33–45  

 
  

Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) 
 

 

Justerare Agne Hansson (SPF) Ingemar Tovesson (PRO)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 33 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner dagordningen för mötet. 
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§ 34 

Val av justerare 

Beslut 
Pensionärsrådet utser Agne Hansson (SPF) och Ingemar Tovesson (PRO) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 35 

Lägesrapport covid-19 och vaccination 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Vaccinationsläget i Kalmar län per den 20 november 2021 redovisas. 
Totalt har 83,2 procent av länsinvånarna vaccinerats med dos 1 och 2, och 
13,5 procent med dos 3. I åldersgruppen 65 år och äldre har 93,6 procent fått 
dos 1 och 2, och 40,1 procent dos 3. Ytterligare 20 procent i åldersgruppen 
har en bokad tid för dos 3. Sammanlagt har Region Kalmar län gett drygt 
397 000 doser. 
Antalet smittade stiger återigen, och det är mycket viktigt att vaccinera sig. 
--- 

Föredragande 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare 
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§ 36 

Tillgänglighet till hälso- och sjukvården under 
pandemin 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av tillgängligheten till vård i Kalmar län redovisas. Covid-19 
har inneburit att nya vårdbehov uppstått, och i vissa delar att prioriteringar 
behövt göras där det som inte är brådskande fått vänta. Pandemin har också 
inneburit samverkan och nya arbetssätt för att hantera utmaningar. 
Tillgängligheten enligt vårdgarantin var under augusti-september 2021: 

• 85 procent av dem som kontaktade sin hälsocentral i augusti fick 
träffa medicinsk personal inom tre dagar, vilket är strax över 
rikssnittet.  

• 83 procent fick tid till första besök på en specialistmottagning inom 
90 dagar, jämfört med 66 procent för riket. 

• Inom vuxenpsykiatrin fick 97 procent tid till första besök inom 90 
dagar, och 92 procent till återbesök inom medicinskt måldatum. 

• 66 procent fick tid till operation/behandling inom 90 dagar, jämfört 
med 49 procent för riket. 

• Akutsjukvården har som alltid omedelbar tillgänglighet. 
Pandemin har även inneburit att användningen av digitala tjänster ökat 
betydligt. I september 2021 gjordes drygt 250 000 besök i Kalmar län på 
1177.se, och nästan 300 000 inloggningar i e-tjänsterna. Även antalet 
digitala vårdmöten har ökat kraftigt. 
--- 

Föredragande 
Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare regionstaben 
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§ 37 

Rutiner för utskrivning från sjukhusen 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från 
slutenvård. Syftet med samverkan är att ge patienten en tryggare övergång 
från slutenvård till öppenvård, samt att patienter med behov av insatser ska 
skrivas ut så snart som möjligt efter att de blivit utskrivningsklara. 
Information om utskrivningsprocessen redovisas. Öppenvården har ett större 
samordningsansvar i processen, bland annat genom att utse fast vårdkontakt 
och sammankalla till arbetet med samordnad individuell plan (SIP). 
Vid mötet lyfts även samverkan vid utskrivning mellan slutenvård, 
öppenvård och kommun inom SIVH (Samordnade Insatser Vid Hemgång). 
--- 

Föredragande 
Helen Nilsson, vårdkoordinator 
Kristin Irebring, äldresamordnare 
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§ 38 

Information om remiss av Regional transportplan för 
Kalmar län 2022–2033 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i juni 2021 om direktiv till åtgärdsplanering (rskr. 
2020/21:409) , där regionerna gavs möjlighet att ta fram länsplaner för 
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. De ekonomiska 
medlen i länsplanen för Kalmar län ska användas för ny- och ombyggnad av 
alla statliga vägar i länet, förutom E22, Riksväg 25 och Riksväg 40. 
Regionstyrelsen beslutade § 138 den 8 september 2021 att remittera förslag 
till regional transportplan för Kalmar län, bland annat till organisationerna i 
pensionärsrådet. Vid mötet redovisas information om förslaget till plan. 
Synpunkter kan lämnas till den 31 december 2021. 
--- 

Föredragande 
Christian Forssell, infrastrukturplanerare 
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§ 39 

Återkoppling hållbarhet 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsrådets möte den 23 september 2021 hade temat hållbarhet, och 
information redovisades bland annat om Region Kalmar läns 
hållbarhetsarbete och från Naturskyddsföreningen. 
Vid mötet hålls en uppföljande diskussion, med reflektioner från 
pensionärsorganisationerna. Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) 
informerar om samtal med regionens miljösamordnare om arbetet med 
hållbarhet när det gäller olika produkter i hälso- och sjukvården. 
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§ 40 

Aktuella politiska frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om aktuella politiska frågor och aktuellt från Region Kalmar 
läns verksamheter redovisas: 

• Christer Jonsson (C) informerar om aktuellt från hälso- och 
sjukvården samt återkopplar om den fastställda regionplanen för 
2022–2024. 
Lägesrapport lämnas för arbetet med uppdrag som lämnats i 
regionplan om nära vård och hälsovårdsprogram. 
Höjd MR-kapacitet är ett viktigt utvecklingsområde i regionen, och 
planering för ny MR-kamera på Oskarshamns sjukhus pågår. 
Byggnation av nytt psykiatrihus i Kalmar är snart klar. 
I januari 2022 examineras de första läkarstudenterna vid 
läkarutbildningen i Kalmar. 

• Yvonne Hagberg (S) informerar om aktuellt från primärvården, där 
mycket arbete nu handlar om nära vård. Bland annat har en 
omställningsresurs tillsatts, och arbete pågår med patientkontrakt, 
som ska stärka tillgänglighet, delaktighet och samordning. 

• Johanna Wyckman (L) informerar om arbete med vårdval psykisk 
hälsa, där större fokus läggs på tillgänglighet. Ett vårdförlopp för 
suicidprevention är under framtagande. 

• Jimmy Loord (KD) informerar om M och KD:s förslag för förbättrad 
tillgänglighet och fast läkarkontakt i regionplan. 

• Peter Wretlund (S) informerar om planerad återstart av 
kollektivtrafiken när smittspridningen minskar. I nuläget ses en 
återgång av resandet med kollektivtrafiken, men det är sannolikt att 
en återgång till restriktioner är något som behöver finnas med i 
planeringen även fortsatt. 
Biogas kommer sannolikt att bli miljöklassat som drivmedel, vilket är 
en viktig framtidsfråga för kollektivtrafiken i Kalmar län. 
Hjärtstartare finns numera på alla bussar. Dessa är inlagda i den app 
för hjärt- och lungräddning som finns. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-11-23 

 
 

 

 

• Anders Andersson (KD) informerar om M och KD:s förslag inom 
kollektivtrafiken. Han är orolig att kollektivtrafikens ekonomiska 
resultat ska drabba hälso- och sjukvården. Frågan om ny utredning 
om införande av länsfärdtjänst kommer lyftas. 

• Karin Helmersson (C) informerar om kommande möte med regionala 
utvecklingsnämnden. Vid mötet kommer beslut fattas om fördelning 
och prioritering av medel för bredbandsutbyggnad. Medlen från Post- 
och telestyrelsen täcker inte behoven i länet, men inriktningen är de 
ska kunna bidra för att starta svåra projekt. Därutöver kommer beslut 
om förslag till ny kulturplan och aktualisering av regionala 
utvecklingsstrategin att fattas, inför kommande remiss. 
Hon informerar även om pågående kulturprojekt med målgruppen 
äldre, som bedrivs av bland annat Byteatern. 
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§ 41 

Information om förslag till Hälsovårdsprogram äldre 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I Regionplan 2020–2022 lämnades uppdrag att ta fram ett förslag till modell 
för hälsovårdsprogram för äldre. Programmet ska sammanföra insatser som 
pågår i Region Kalmar län, med målet att äldre invånare så långt det är 
möjligt ska kunna upprätthålla sin hälsa. Information om arbetet redovisades 
för pensionärsrådet § 33 den 10 december 2020, då organisationerna även 
hade möjlighet att lämna synpunkter. 
Förslag till hälsovårdsprogram har tagits fram, med följande förslag: 

• Informationspaket, som föreslås lämnas till personer som fyllt 70 år. 

• Vaccinationsprogram. 

• Geriatrisk riskprofil och etablerad kontakt 

• Hälsosamtal och uppföljning 
Beslut om programmet fattas av regionstyrelsen den 14 december 2021. 
Implementering påbörjas i september 2022. 
--- 

Föredragande 
Andreas Delphin, samordnare regionsjukvården 
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§ 42 

Aktuellt från pensionärsorganisationerna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter: 

• Ingemar Tovesson informerar att verksamheten i PRO återstartats, 
och nu är på nästan samma nivå som innan pandemin. En utmaning 
nu är att det är svårt att rekrytera förtroendevalda till styrelser i 
mindre föreningar. 

• Siv Eriksson informerar om att verksamheten i SKPF återstartats och 
att rekryteringen fungerar bra. Nu pågår planering för bland annat 
kongress i september och julaktiviteter. SKPF kommer att jobba extra 
med bland annat pensionsfrågor och social isolering. 

• Agne Hansson informerar om att även SPF:s verksamhet återstartats. 
Enligt planen ska de flesta aktiviteter uppstartas i november och 
december. Det finns en oro för att verksamheten återigen måste 
begränsas om smittspridningen ökar. 
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§ 43 

Protokollet från föregående möte 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) går igenom protokollet från 
föregående möte. 
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§ 44 

Kommande möte och planering för 2022 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Frågor till kommande möte och planering för 2022 diskuteras. Rådet ser 
positivt på att fortsätta med fördjupningar kring särskilda teman. 
Följande områden lyfts inför de kommande mötena: 

• Hjälpmedel, gärna med besök på en hjälpmedelscentral. 

• Tandvård och munhälsorapporten. 

• Etiska frågor kopplade till hälso- och sjukvård, om ett regionalt 
perspektiv kan formuleras. 

I övrigt vill rådet följa aktuella frågor. 
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§ 45 

Övriga frågor 

Bakgrund 
Sekreterare Johan Jarl informerar om att digital länsträff för pensionärsråden 
den 15 december 2021. 
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