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Sammanträdesdatum

2019-04-25
Pensionärsrådet
Tid och plats

10:00 - 15:15, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar

Beslutande

Margaretha Lööf-Johansson (S), ordförande
Pierre Edström (L)
Jimmy Loord (KD)
Leif Axelsson (SD)
Josefin Hellvin (V), ersätter Karin Helmersson (C)
Anders Andersson (KD), ersätter Jonas Lövgren (M)
Peter Vretlund (S), ersätter Erik Fors (S)
Bengt Kronblad (PRO)
Inger Wiman (PRO)
Ingemar Tovesson (PRO)
Ann-Margret Sjöstrand (PRO)
Agne Hansson (SPF)
Runa Liedén Karlsson (SPF)
Lars Hamrin (SPF)
Siv Eriksson (SKPF)
Tjänstepersoner

Mathias Karlsson, analytiker regional
utveckling, § 20
Conny Karlsson, utvecklingschef KLT, § 21
Kristin Irebring, äldresamordnare, § 22
Maria Svensson, utredare, § 23
Johan Jarl, regionsekreterare
Justeringens datum

Justeringen sker digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johan Jarl

Ordförande
Margaretha Lööf-Johansson (S)
Justerare
Agne Hansson (SPF)
Ingemar Tovesson (PRO)
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§ 15
Mötets öppnande
Ordförande Margaretha Lööf-Johansson (S) öppnar mötet och hälsar nya
ledamöter och ersättare välkomna.

§ 16
Val av justerare
Pensionärsrådet utser Ingemar Tovesson (PRO) och Agne Hansson (SPF) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 17
Godkännande av dagordning
Beslut
Pensionärsrådet godkänner dagordningen med föreslagna tillägg.
Bakgrund
Ordförande föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:
– Information om utredningsuppdrag i regionplan – Vårdval inom
hörselvård.
Bengt Kronblad (PRO) föreslår att följande ärenden ska tas upp av rådet:
– Information om ägardirektiv till Kalmar länstrafik.
– Information från ny chef för hjälpmedelsverksamheten.
– Information om sjukvårdens arbete med digitalisering inom alla
verksamheter.
– Ökning av utskrivningen av läkemedel.
Inger Wiman (PRO) föreslår att följande ärenden ska tas upp:
– Information om onkologiavdelningen vid Västerviks sjukhus.
– Plats och utbildningsplan för pensionärsrådets möten.
Hantering av extra ärenden

Ärendena hanteras enligt följande:
– Information om utredningsuppdrag om vårdval inom hörselvård lyfts som
extra ärende vid mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 705668

2 (10)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-25
Pensionärsrådet

– Information om ägardirektiv till Kalmar länstrafik lyfts under länstrafikens
punkt på dagordningen.
– Information om onkologiverksamheten vid Västerviks sjukhus lyfts under
ärendet om aktuellt från regionfullmäktige och regionstyrelsen.
– Plats och utbildningsplan för pensionärsrådet möten tas upp under ärendet
om övergripande plan för årets möten.
– Övriga ärenden behandlas vid kommande möten med rådet.

§ 18
Protokoll från föregående möte
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Protokollet från föregående möte den 7 februari 2019 har skickats ut till
rådet inför mötet.

§ 19
Övergripande plan för årets möten
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen om årets mötesplan till protokollet.
Presidiet får i uppdrag att se över hur möten kan ske på olika platser i länet
samt utbildningsplan för rådet.
Bakgrund
Ordförande Margaretha Lööf-Johansson informerar om övergripande plan
för teman för årets möten:
– 25 april – Tema: Demografikutvecklingen.
– 5 september – Tema: Digitalisering.
– 12 december – Tema: Nyanländ och äldre i vården och Nyanlända som
arbetar i vården.
Inger Wiman (PRO) har lyft frågor om att rådet ska sammanträda på olika
platser i länet samt om utbildningsplan för rådet. Frågan överlämnas till
presidiet för fortsatt hantering.
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§ 20
Tema: Demografiutvecklingen
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Mathias Karlsson, analytiker på regionala utvecklingsförvaltningen,
informerar om den demografiska utvecklingen avseende ålder i Kalmar län,
till och med 2030.
Kalmar läns befolkning är idag en av landets äldsta. Till 2030 väntas alla
åldersgrupper växa, men den stora tendensen är att andelen äldre kommer att
större i förhållande till de förvärvsarbetande. Mest påtaglig är ökningen i
gruppen som är 80 år och äldre. Kalmar län har idag både negativt födelseoch utflyttningsnetto, den befolkningsökning som skett beror istället främst
på utrikes inflyttning.
Forskningen ger idag inget entydigt svar på om utvecklingen kommer
innebära att framtidens äldre är friskare längre eller om fler istället kommer
att leva med livslånga sjukdomar under långa perioder. Troligtvis blir
resultatet en blandning, beroende på socioekonomiska faktorer.
Oavsett utvecklingen kommer den växande befolkningen innebära ett ökat
antal patienter med livslånga sjukdomar som behöver hanteras för hälso- och
sjukvården.
För den kommunala omsorgen innebär befolkningsutvecklingen bland annat
ett stort ökat behov av äldreboenden. Utifrån dagens andel äldre med särskild
boende på 14 procent, beräknas att ytterligare cirka 40 000 platser kommer
behövas i riket till 2030. För Kalmar län bedöms det ökade behovet uppgå
till cirka 1000 ytterligare platser, vilket ska jämföras med att länet idag har
cirka 2200 boendeplatser. Den ökade driftskostnaden för dessa platser
beräknas motsvara cirka 1 miljard kronor per år, vilket motsvarar cirka 7
procent av skatteintäkterna i länets kommuner. Därtill bedöms att cirka 5000
fler förvärvsarbetare kommer behövas i vård och omsorg.
Vid redovisningen informeras även om förändrade konsumtionsmönster och
behov av hjälpmedel som en konsekvens av de demografiska förändringarna.
Vid den påföljande diskussionen lyfts bland annat:
– Kopplingen mellan tillgång till äldreboenden och självmord.
– Depression bland äldre några år efter pensionering.
– Betydelsen av kultur och träffpunkter för äldre.
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§ 21
Information från Kalmar länstrafik
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Conny Karlsson, utvecklingsstrateg Kalmar länstrafik, informerar om
aktuellt från länstrafiken:
– Sydtaxan är ett samarbete för länsöverskridande resor med enhetlig taxa.
Under 2019 införs Sydtaxan 2.0, som är en utveckling av samarbetet genom
enklare biljettsortiment med raka rabatter och systematisk hantering av
gränsavdrag för både enkel- och periodbiljetter.
– Seniorperioden är en 30-dagars resperiod för resor under vissa tider som
kan köpas av den som är över 65 år. Från den 1 januari 2019 gäller
Seniorperioden också personer med sjukersättning från Försäkringskassan.
– Information om nytt avtal för serviceresor och närtrafik redovisas.
– Aktuell resandestatistik redovisas. Sammantaget har antalet resor ökat med
8 procent. Resandet med Seniorperioden har ökat, och uppgår nu till 11,5
resor per kort. Även antalet sålda kort har ökat.
– Allmän statistik över resandet i gruppen över 65 år redovisas. Gruppen
reser generellt ganska mycket, men mindre än andra åldersgrupper. Kvinnor
reser dubbelt så mycket med kollektivtrafiken som män.
Vid den påföljande diskussionen lyfts bland annat:
– Möjligheten att göra Seniorperioden helt kostnadsfri.
– I delar av länet med få linjer är det svårt att resa för hela kostnaden för
Seniorperioden.
– Ojämlikheten över länet i resandet då seniorkortet inte gäller för resor över
länsgränsen.

§ 22
Information från äldresamordnaren
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Kristin Irebring, äldresamordnare, fortsätter informationen om verksamheten
inom äldreområdet från föregående möte, bland annat om följande hälsooch sjukvårdsområden:
– God vård vid livets slut. Information redovisas om verksamheten vid
Enheten för palliativ medicin. Utvecklingsarbete i länet sker bland annat
genom nätverk för sjuksköterskor och undersköterskor och
utbildningsinsatser för omsorgspersonal i kommunerna. Under Palliativa
veckan genomförs aktiviteter inom området.
– Regionens preventiva arbete mot äldre görs bland annat genom
riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår vid vård på sjukhus samt
geriatrisk riskprofil och hälsosamtal i primärvården. Pågående projekt är
bland annat Nutritionsnätverket, med regionen och länets kommuner, samt
Sund Smart Stark Senior. Under vecka 40 genomförs Balansera mera med
information och aktiviteter.
– God vård vid demenssjukdom. Information redovisas om de nationella
riktlinjerna för personer med demenssjukdom. Arbete pågår med ett
reviderat lokalt omsorgs- och vårdprogram för personer med
demenssjukdom i Kalmar län, som ska implementeras under hösten 2019.
– God läkemedelsbehandling för äldre. Information om regionens arbete
med läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal i primärvården redovisas.

§ 23
Information om uppdrag i regionplan – Utredning av
förutsättningar för införande av vårdval vid utprovning
av hörapparat
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Maria Svensson, utredare på regionstab samordning hälso- och sjukvård,
redovisar lägesinformation om uppdrag i regionplan om utredning av
förutsättningar för införande av vårdval vid utprovning av hörapparat.
Uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen i juni 2019.
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§ 24
Pensionärsrådets reglemente
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Margaretha Lööf-Johansson (S) informerar om samtal med
regionledningen om frågor som lyfts om pensionärsrådets reglemente.
SKPF har lyft fråga om en plats i pensionärsrådets presidium, och inkommer
med en begäran om detta.

§ 25
Information från deltagande politiker
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Pierre Edström (L) informerar om aktuella ärenden från regionfullmäktige
och regionstyrelsen:
– Regionfullmäktige beslutade den 27 mars 2019 om upphandling av nya tåg
till Kustpilen och Krösatågen. Upphandlingen uppgår till drygt två miljarder
kronor.
– Region Kalmar län redovisar för 2018 ett underskott på 95 miljoner
kronor. De främsta orsakerna är merkostnader för personal från
bemanningsföretag i hälso- och sjukvården samt den allmänna
kostnadsutvecklingen. Åtgärder genomförs för att uppnå balans i resultatet.
– På grund av bemanningsskäl kommer onkologiavdelningen vid Västerviks
sjukhus tillfälligt stängas till september 2019. Avdelningen bemannas sedan
en tid främst av personal från Länssjukhuset i Kalmar, vilket även inneburit
problem för verksamheten där. Planer för en ny organisation och
rekryteringar finns för att kunna öppna verksamheten igen i september.
Under stängningen kommer alla patienter garanteras behandling i Kalmar
eller Linköping. Översyn görs även av möjligheterna till särskilda transporter
med kollektivtrafiken och att vissa behandlingar kan göras av primärvården.
Peter Vretlund (S) informerar om aktuella frågor från kollektivtrafiken:
– Frågan om regionens direktiv till länstrafiken har lyfts under mötet.
Länstrafikens verksamhet styrs av regionens allmänna fastställda
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målsättningar. Information om målsättningar med särskild koppling mot
länstrafiken redovisas.
– Arbete pågår med ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken,
där flera yrkesgrupper idag är svåra att rekrytera.
– Lägesrapport redovisas för arbetet med trafikförsörjningsprogrammet för
Kalmar län.
– Arbete pågår även för införande av snabbussar i delar av länet.
Snabbussarna kommer att ansluta till stambanan och på så sätt förbättra
tillgången till tågtrafiken.
Under redovisningen lyfts bland annat följande frågor:
– I norra länet finns tågsträckor som idag anses vara riskabla. Uppfattningar
finns om att de snabbare tåg som kommer köpas in ytterligare kan öka
riskerna på dessa sträckor. Peter Vretlund (S) informerar om arbete mot
Trafikverket för att åtgärda dessa.
– Önskemål finns om fler bussturer från södra delen av länet till den norra
samt om fler snabbturer till Karlskrona.
– En redovisning av väntetiderna för cancerpatienter utifrån
nivåstrukturering önskas till kommande möte.

§ 26
Rapporter från pensionärsorganisationerna
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Siv Eriksson informerar om studiematerial om att bryta ensamhet som tagits
fram av SKPF.
Ingemar Tovesson informerar om PRO:s pågående verksamhet i länet, som
han beskriver som mycket aktiv.
Runa Liedén informerar om projekt att utbilda musikinspiratörer för att
motverka demens som SPF driver tillsammans med Vuxenskolan. Projektet
kommer på sikt att omfattas av 12 kommuner.
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§ 27
Pågående ärenden
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lista över aktuella pågående ärenden för rådet delas ut.

§ 28
Alternativ för snabbspår i vården
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Margaretha Lööf-Johansson (S) informerar om diskussioner om
eventuellt införande av alternativ till snabbspår i vården för äldre. Ytterligare
information redovisas vid kommande möte.

§ 29
Information om regelverk för närståendebidrag
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Skriftlig information från Försäkringskassan om närståendebidrag delas ut
till pensionärsrådet.

§ 30
Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande övriga frågor lyfts:
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– Inbjudan till workshop Tillsammans god och nära vård för de mest sköra
äldre den 23 maj 2019 i Borgholm har inkommit. Vid workshopen deltar
även Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Region Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
– Den årliga länsträffen för pensionärsråden kommer att genomföras i
oktober 2019 i Mörbylånga. Inbjudan med datum kommer att skickas ut.
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