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Pensionärsrådet   
 
Tid och plats 13:00-15.35, Distansmöte/Löparen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar 
Beslutande 
 

Margaretha Lööf-Johanson (S), ordförande 
Johanna Wyckman (L) 
Erik Fors (S) 
Karin Helmersson (C), §§ 1–6 
Yvonne Hagberg (S), ersättare för Karin Helmersson §§ 7–10 
Jonas Lövgren (M) 
Anders Andersson (KD) 
Leif Axelsson (SD) 
Agne Hansson (SPF) 
Lars Hamrin (SPF) 
Birgitta Lundman (SPF) 
Ingemar Tovesson (PRO) 
Bengt Kronblad (PRO) 
Inger Wiman (PRO) 
Ann-Margret Sjöstrand (PRO) 
Siv Eriksson (SKPF) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Yvonne Hagberg (S), §§ 1–6 
Peter Vretlund (S), §§ 1–6 
Gylfi Saemundsson (V) 

Tjänstepersoner Kerstin Arvidsson, dietist, § 4 
Kristina Dahlberg, utvecklingsledare äldre Kommunförbundet i Kalmar län, § 5 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, § 6 
Per Birkerud, kommunikatör, § 7 
Karl Landergren, medicinsk rådgivare 
Johan Jarl, regionsekreterare 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1–10 

 
 

 

Ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) 
 
 

 

Justerare Agne Hansson (SPF) Ingemar Tovesson (PRO) 
 

 

  
Sekreterare Johan Jarl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2021-02-24 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner dagordningen för mötet. 
Bengt Kronblads (PRO) extra ärenden tas upp på kommande möten. 

Förslag 
Bengt Kronblad (PRO) tar upp följande extra ärenden: 

- Gemensamt journalsystem kommun och region. 
- Kultur, föreningsliv och folkhögskolornas roll för att starta upp 

samhället efter pandemin.
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§ 2  

Val av justerare 

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

3Comfact Signature Referensnummer: 1084303



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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§ 3  

Protokoll 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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§ 4 

Mat och kost i Region Kalmar län 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om kostverksamheten och utveckling av 
nutritionsvårdnad i Region Kalmar län. 
På regionens tre sjukhus och fyra folkhögskolor serveras dagligen ett stort 
antal måltider till patienter, medarbetare, elever och externa gäster. Det är 
viktigt att maten som serveras smakar gott, har ett bra näringsinnehåll och 
håller god kvalitet, eftersom god kosthållning främjar hälsa och förebygger 
ohälsa. Men kosten handlar även om personalens bemötande och kompetens 
samt patientens miljö och välbefinnande. 
Sedan 2013 har Region Kalmar län arbetat med målsättningen att erbjuda 
Sveriges bästa sjukhusmat. Regionens arbete med kostverksamheten anges i 
Kostriktlinjen, som omfattar hela kedjan från upphandling, tillagning, 
transporter samt hantering på vårdavdelning, personalrestaurang och café 
med mera. I Nationella patientenkäten 2014 fick dåvarande landstinget bäst 
resultat i landet. Detta resultat har bibehållits i 2016 och 2018 års enkäter, 
vilket visar att arbetet haft en positiv effekt. 
Sedan 2017 arbetar regionen med utveckling av nutritionsomvårdnad. 
Tjänsten delas mellan dietist och nutritionssjuksköterska och är placerad på 
länets kliniska träningscenter, KTC. Arbetet består främst av utbildning och 
nätverk för vård- och omsorgspersonal i regionen och kommunerna, men 
även av uppdrag riktade mot till exempel pensionärsorganisationerna. 
--- 

Föredragande 
Kerstin Arvidsson, dietist 
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§ 5 

Reflektioner från samverkan i länet utifrån 
Coronakommissionens delrapport 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län samverkar med länets kommuner inom socialtjänst och 
angränsande område hälso- och sjukvård samt skola, genom länsgemensam 
ledning. Länsgemensam ledning består av en ledningsgrupp, samt 
samordnande grupper inom Barn och unga, Psykisk hälsa och Äldre, samt ett 
antal samverkansområdesgrupper. 
Inom området Äldre kan framförallt följande exempel på god samverkan 
lyftas fram: 

 Palliativ arbetsgrupp 

 Arbetsmodellerna Äster och SIVH 

 Hemsjukhuset i Borgholm 

 Sammanhållen journalföring 

 Effekter pandemin 
Coronakommissionens delbetänkande Äldreomsorgen under pandemin har 
fokus på smittspridning inom vård och omsorg om äldre. För regionens del 
innehåller delbetänkandet främst följande förslag på åtgärder: 

 Rådande ansvarsfördelning kräver att en operationell och 
kontinuerlig samordning mellan regioner och kommuner säkerställs. 

 Regioner och kommuner måste se till att en sammanhållen 
journalföring blir verklighet. 

Uppföljning av bland annat indikatorer för vård kopplad till covid-19 inom 
kommunal vård och vård på sjukhus redovisas. 
--- 

Föredragande 
Kristina Dahlberg, utvecklingsledare äldre Kommunförbundet i Kalmar län 
Karl Landergren, medicinsk rådgivare Region Kalmar län 
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§ 6 

Information om covid-19 och vaccination 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Lägesinformation om vaccinationen mot covid-19 redovisas. 
Alla länsinvånare som är 80 år och äldre har erbjudits att vaccineras först. 
Det är cirka 18 000 personer, varav ungefär hälften redan vaccinerats genom 
insatser kopplade mot särskilda boenden i kommunerna. Erbjudandet har gått 
ut genom ett personligt brev under vecka 7. Vaccinationerna startar vecka 9 
och ska vara klara under vecka 13. 
Vaccinationerna kommer därefter fortsätta med i tur och ordning 76–79 år, 
70–75 år och 65–69 år. Även dessa kommer att få ett brev med information 
om tidsbokning, tidsplanen är dock osäker vid tiden för mötet. När de äldre 
vaccineras kommer de att få information om vaccinationen i handen, 
tillsammans med en hälsokommunikation om psykisk/fysisk hälsa.  
Planering pågår för hur de som tillhör de nu definierade riskgrupperna ska 
vaccineras, förmodligen blir det i anslutning till deras sjukhusbesök. 
En arbetsgrupp är tillsatt för kommunikationsinsatser när det gäller 
vaccinationer av allmänheten. 
--- 

Föredragande 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare 
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§ 7 

Digitala vårdtjänster på 1177.se 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Statistik från 1177.se visar att antalet invånarkonton ökat från cirka 150 000 
i januari 2020 till över 180 000 i december 2020. Flest inloggningar görs av 
kvinnor i åldern 30–39. Bland män är det åldern 60–69 som gör flest 
inloggningar. Även flest ärenden på 1177.se görs av kvinnor, främst i åldern 
50–59. För män är det åldern 60–69 som gör flest ärenden. De vanligaste 
ärendena är förnyade recept, kontakta 1177, av- eller omboka tid, förnya 
hjälpmedel och beställa tid eller egenremiss. Vanligaste sökningarna i 
januari 2021 i Kalmar län var folktandvården och vaccination mot covid-19. 
1177 Vårdguiden kommer införa en ny grafisk layout, med direkta länkar till 
journalen, egen provhantering och läkemedelstjänster via startsidan. 
Användare kommer även kunna lägga till genvägar på sin startsida och 
sökfunktionen kommer förbättras. 
Bland annat lyfts följande frågor: 

 Agne Hansson (SPF) ställer fråga om tidsbokning för vaccinering för 
de utan tekniska kunskaper och bank-id, och uttrycker att det skulle 
vara lättare genom 1177.se. 
Per Birkerud informerar att 1177 kräver e-legitimation av 
lagstiftningsskäl. Bokning av vaccination görs istället genom tjänsten 
Mittvaccin och går även att göra på telefon. 

 Bengt Kronblad (PRO) lyfter frågan om tillgänglighet för de som inte 
har tekniken. 
Per Birkerud informerar om olika sätt att nå vården. 

 Jonas Lövgren (M) informerar om afasi-projektet för kommunikation 
genom dator för personer som haft hjärnblödning. 

 Leif Axelsson (SD) frågar om förebyggande fullmakt för anhöriga att 
gå in på 1177.se. 
Per Birkerud informerar om möjligheten till detta. 

--- 

Föredragande 
Per Birkerud, kommunikatör 
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§ 8  

Aktuellt från pensionärsorganisationerna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter: 

 Ingemar Tovesson informerar om att PRO startat ett projekt för att 
motverka digitalt utanförskap. Projektet kommer pågå i två år och har 
finansiering från Allmänna arvsfonden. PRO har nu verksamhet 
utomhus, framförallt för fysisk aktivitet. 

 Agne Hansson informerar om SPF:s distriktsstämma, som i år 
genomförs digitalt. SPF arbetar med att stödja medlemsföreningarna 
med digitala aktiviteter och medlemsvärvning. En enkät visar att 
minskningen av medlemmar och aktiviteter är mindre än befarat. 

 Siv Eriksson informerar om SKPF:s verksamhet. Föreningen arbetar 
vidare. Medlemstappet har visat sig vara mindre än väntat.
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§ 9 

Aktuella politiska ärenden 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om aktuella politiska ärenden redovisas: 

 Peter Wretlund (S) och Anders Andersson (KD) informerar om 
effekterna av covid-19 på kollektivtrafiken. En rekommendation om 
munskydd i kollektivtrafiken kommer att införas. Den ekonomiska 
återhämtningen efter pandemin är en viktig fråga. 
Trafikförsörjningsprogrammet fastställs av regionfullmäktige i april. 

 Yvonne Hagberg (S) informerar om hälso-och sjukvårdsbarometern. 
Region Kalmar län har bland de bästa resultaten i landet när det 
gäller förtroende för vården. Utvecklingsmöjligheter finns främst 
inom digitala tjänster, och det är därför viktigt att regionen arbetar 
med de frågorna. Samverkan med pensionärsorganisationerna är här 
betydelsefull. Hälso- och sjukvårdsbarometern i sin helhet finns på 
regionens hemsida. 
Regionfullmäktige sammanträder den 3 mars. Mötet kan följas på 
nätet, och hon rekommenderar alla att gå in och titta en stund.
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§ 10 

Nästa möte 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Genomgång av pågående ärenden görs. 
Bengt Kronblads (PRO) fråga om gemensamt journalsystem för region och 
kommun tas upp på nästa möte.
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