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§ 20
Godkännande av föredragningslistan
Pensionärsrådet godkänner upprättad föredragningslista.

§ 21
Val av justerare
Pensionärsrådet utser Kerstin Sternell (SPF) och Bengt Kronblad (PRO) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22
Sommarens verksamhet - primärvården
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, primärvårdsdirektör, informerar om sommarens verksamhet
inom primärvården.
Att planera inför sommarens verksamhet är något som görs året om då
tillgång på vikarier och befintlig personals semestrar påverkar verksamheten
under denna tid. Sommaren 2017 samordnades verksamheter i Söderåkra och
Torsås samt Mörbylånga och Färjestaden. Den anpassning som görs av
vården är att de planerade tiderna reduceras under sommaren och fokus läggs
på den akuta verksamheten. Utsatta områden i länet är Öland, Västervik och
Vimmerby dit många turister kommer under sommaren.
Generell slutsats gällande verksamheterna på hälsocentralerna är att det gått
bra och att sommarmånaderna löpt på ok. Statistik visar att det var något
färre besök denna sommar jämfört med förra året där en förklaring tros vara
det lägre antalet asylsökande i länet samt något färre utomlänsbesökare i år.
Gällande 1177.se har sommarperioden 2017 varit utmanande då några ur
personalen gick i pension innan sommaren och dessa tjänster inte blev
bemannade. Trots detta hanterades verksamheten på ett rimligt sätt. Efter
sommaren har dock fem personer påbörjat sin anställning vilket ger bättre
förutsättningar för kommande semesterperioder.
Övriga verksamheter, barn- och ungdomshälsa, BHV och asyl- och
flyktingvård, är mer planerad verksamhet och har inte påverkats på negativt
sätt under sommaren.
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Vidare ställs frågor från pensionärsorganisationerna kring privata vårdgivare,
dialog med patienterna och läkemedel:
Varje privat vårdgivare är sin egen och ansvarar för verksamheten. Enheten
inom landstinget som hanterar uppdraget är Beställarenheten.
Dialog och samtal med patienterna görs på flera sätt; medborgardialoger via
medborgarutskottet, utvärderingar, e-panel med mera.
Läkemedelsfrågan är omfattande och viktig. Inom primärvården arbetar man
på olika sätt med detta via läkemedelskommitténs riktlinjer. Vid nästa
pensionärsråd, den 8 december, kommer detta ämne beröras ytterligare.
Den allmänna bilden från pensionärsorganisationerna att det fungerat bra
inom primärvården under sommarmånaderna.

§ 23
Sommarens verksamhet – hälso- och sjukvården
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Hur sommarens verksamhet på länets sjukhus fortlöpt redovisas av hälsooch sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist. Antal vårdplatser måste minska på
sommaren då personalen har semester men en gradvis nedtrappning
respektive ökning sker. Statistik på antal vårdplatser på de tre sjukhusen
visas:
Kalmar
276 – ordinarie platser
208 – sommartid
Oskarshamn
70 – ordinarie platser
63 – sommartid
Västervik
135 – ordinarie
110 – sommartid
Eftersom man minskat antalet ordinarie vårdplatser var färre antal platser
tillgängliga sommaren 2017, men man stängde färre antal plaster i år jämfört
med förra året. Helhetsbilden av sommaren ser rätt så bra ut, men på vissa
enheter har det varit tufft, båda bilderna av verksamheten är sanna och lika
viktiga.
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Akutsjukvården ökar under sommarmånaderna eftersom Kalmar län får
många turister och besökare på sommaren, vilket är en utmaning för
verksamheten.
Inför denna semesterperiod var det svårt att få personal till alla
intensivvårdsavdelningar. Det löste sig i Kalmar och Västervik, men IVA i
Oskarshamn var stängd under tio dagar på grund av bemanningsskäl. Det
fanns istället ett akutteam på plats som hjälpte till på avdelningarna. Vissa
patienter fick skickas till Västervik eller Kalmar för vård. Nu pågår ett arbete
med att analysera om någon patient påverkats negativt av detta.

§ 24
Föregående protokoll
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 25
Information från landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande information lämnas från Lena Segerberg (S).
Den 26 september hölls en utbildningsdag för alla ledamöter i
landstingsfullmäktige på temat våld i nära relationer.
I övrigt har majoriteten arbetat med kommande års budget och
landstingsplan:
-

-
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Särskilt fokus på kvinnors hälsa, förlossningsvård.
Primärvård i samverkan men kommunerna för att stärka den nära
vården.
Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
innebär att primärvården får ett större ansvar för utskrivning och
vårdkedjan fram till kommunerna.
Modernisera vården med digital teknik; ett komplement till det
fysiska mötet.
Satsa på utbildningsområdet för att blir attraktiva som arbetsgivare.
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-

Nationell överenskommelse mellan alla landsting/regioner om ett
driftsoberoende av hyrpersonal 1 januari 2019.
Seniorkort inom KLT.
Satsning på lokaler; psykiatrin, neonatalverksamhet samt palliativ
vårdavdelning i Västervik.
Utökat anslag till pensionärs- och funktionshinderorganisationerna.
Ny politisk- och verksamhetsorganisation i samband med
regionbildningen 2019.

§ 26
Information om kollektivtrafiken
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Mats Reimbertsson, trafikplanerare på KLT, inleder med att redogöra för den
upphandling av expressbuss-, landsbygds-, stads-, när- och skoltrafik som
gjorts under 2017. Fyra byggstenar var centrala:
-

Miljöinriktning med 100 procent fossilfrihet, med BioGas som
huvudinriktning. Samordning med länets gröna näringar.
Meddelarskydd skall gälla för all personal som är anställda och kör
trafik enligt tilldelade kontrakt.
Vid byta av trafikuppdrag större än fem fordon ska regler för
”övertagande av personal” gälla.
Personal skall ha anställning enligt kollektivavtalsliknande former.

Vidare visas statistik på fördelningen av trafikföretag i linjetrafik,
kommunernas skoltrafik, förbättringar i nya trafikavtalen, förbättringar för
kunderna samt designen på de nya fordonen.
Kommande upphandling som görs är av serviceresor med trafikstart i januari
2020. Skriftliga förbättringsförslag skickas till Mats Reimbertsson senast den
31 december (mats.reimbertsson@ltkalmar.se).
Nytt biljett- och betalsystem införs om några år i samarbete med Halland,
Kronoberg, Blekinge och Jönköping. Samarbete med Skåne, Västra
Götaland och Samtrafikens projekt för ny biljett- och betalsystemsstandard.
Det ska gå att köpa och validera resor över länsgränser.
Via inlägg från PRO lyfts frågan om att samarbetet även bör gälla
Östergötland.
Information om KLTs Seniorkort 65+ ges till rådet. Kortet gäller från 1
januari 2018, har 30 dagars reseperiod, är personligt och kostar 100
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kr/månad. Kortet möjliggör fritt resande i länet mellan kl. 09.00-15.00 samt
kl. 18.00-24.00 och har en provperiod på två år, 2018-2020.
Slutligen ges svar på Bengt Kronblads fråga kring hållplats vid
Norrlidshemmet. Det finns idag två linjer som trafikerar området med flera
avgångar per dag.
(Se bilaga 5 för bildspel)

§ 27
Nationellt projekt kring patientkontrakt och information
om årets influensavaccination
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Det nationella projektet kring patientkontrakt ska leda till ett koncept med
interaktiv plan som utgår från patientens behov:
-

Ökad samordning av vård, behandling och förebyggande insatser för
patienter med komplexa vårdbehov/många vårdkontakter.
Säkerställa rätt vård inom rimlig tid. ”Utökad vårdgaranti” –
sammanlagda vårdtiden så kort som möjlig.
Stärka patientens ställning och medverkan. Ge patienten översikt av
all inplanerad vård samt kunskap om vart man vänder sig med frågor.
Samverkan mellan vårdgivare och mellan landsting och kommuner.

Kommunikatör Annika Billberg informerar om varför ett patientkontrakt är
nödvändigt. För att stärka patientinflytandet och patientens ställning.
Kontraktet ska spegla:
-

Vad som ska ske.
När det ska se.
Vem man vänder sig till vid frågor.

Slutligen diskuterar rådet kring ordet patientkontrakt, vad det ska innehålla
och vilka kommunikationsvägar som kan användas.
Annika redogör också för vaccinationskampanjen för årets säsongsinfluensa.
Vaccinationen skyddar mot att bli influensasjuk. Insjuknar man trots
vaccinering blir förloppet ändå mildare. Skyddar mot följdsjukdomar som
lunginflammation, andningssvikt med mera. Immunförsvaret blir sämre när
man blir äldre – därför tillhör man riskgrupp om man är 65 år eller äldre.
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Vaccinationen är gratis för de som tillhör en riskgrupp, övriga betalar 160 kr
för en vaccination. Vaccinationsstart är den 7 november och samtliga tider
presenteras på 1177.se, i hushållstidningen Salvia samt annonser i länspress.
(Se bilaga 6 för bildspel)

§ 28
Information från pensionärsorganisationerna
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Kerstin Sternell (SPF): förbundet har haft kongress där Ann-Chatrine
Pålsson Ahlgren valdes in i förbundsstyrelsen. Nu planerar man för
aktiviteter i samband med valet.
Siv Eriksson (SKPF): förbundet hade kongress i juni då några från distriktet
valdes på poster i förbundet. Kommande aktivitet i distriktet är en länsträff i
Oskarshamn.
Bengt Kronblad (PRO): inom distriktet arbetas det med bostadstilläggsfrågan
och läkemedel. Kongressen hålls nästa år. Planering pågår inför valet där
PRO kräver att partierna tillser att äldre är representerade på valsedlarna.

§ 29
Pågående ärenden
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att listan med pågående ärenden uppdateras efter
ordförandes förslag.
Bakgrund
Jonas Hellberg, ordförande, föreslår att följande punkter stryks på listan för
pågående ärenden: organisationsstöd för pensionärsorganisationer och
uppföljning av medborgarförslag 17/2016 transport av avliden.
(Se bilaga 7 för lista med pågående ärenden)
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§ 30
Planering inför kommande möte
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet.
Bakgrund
Kommande möte, den 8 december, planeras till Kalmar. Följande punkter tas
upp: Inera och digitalisering inom landstinget, information om
sammanslagning av landstinget och regionförbundet samt tema läkemedel.
Presidierna inom LPR och KPR kommer att träffas för ett gemensamt
presidiemöte i Emmaboda den 27 oktober.

§ 31
Sammanträdesplan 2018
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2018 enligt
följande: 14 februari, 15 maj, 18 september och 11 december.

§ 32
Anmälningsärende
-
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