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§1
Inledning - Sveriges bästa mellanstora sjukhus
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Eftersom Västerviks sjukhus har utnämnts till Sveriges bästa mellanstora
sjukhus av Dagens Medicin informerar sjukhuschef Henrik Holmberg om
verksamheten.
Henrik Holmberg presenterar verksamhetens organisation och dess vision:
”patienten först – i allt vi gör och i alla beslut vi tar”. Sjukhuset har 15
avdelningar och cirka 1170 medarbetare. Ledorden är kompetens, kvalitet
och kontinuitet (se bilaga 1).
Henrik informerar även om att Västerviks sjukhus är en attraktiv och stor
utbildningsplats, där de ligger i topp på AT-rankningen. Av 120 -130
sökande finns det sju till åtta AT-platser på sjukhuset. En viktig del i
rekryteringen till sjukhuset är närheten till utbildningarna.
Diskussionen förflyttas till hur det ser ut kring rekryteringen till sjukhuset
och om Linnéuniversitetets utbud av vårdutbildningar hade kunnat utökas för
att underlätta bristen på personal. Som svar gavs att givetvis hade
rekryteringen påverkats i positiv riktning av närhet till lärosätena, men att
utmaningen är att de större aktörerna fångar upp väldigt många
nyexaminerade vid de stora utbildningsinstanserna. Han påpekar även att 94
procent av de läkare som genomför sin AT-tjänst på sjukhuset blir anställda.
Henrik Holmberg underströk även vikten vid egna utbildningsinsatser.
Vidare informerar Henrik Holmberg om arbetet kring systematiskt kvalitetsoch förbättringsarbete och samarbetet med primärvården och kommunerna i
samband med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Han informerar även om att utbyggnaden av de
palliativa vårdplatserna fortgår och behovet har varit stort under en lång tid.
Rådet ställer frågor kring arbetet med den nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Henrik Holmberg svarar att
arbetet fortgår och att de efterfrågar fortsatt samverkan med kommunerna,
vilket de satsar på.
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§2
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Pensionärsrådet godkänner den korrigerade föredragningslistan.
Bakgrund
Ordföranden informerar om att punkterna sju och åtta stryks från
föredragningslistan på grund av förhinder från de inbjudna parterna.

§3
Föregående protokoll
Beslut
Pensionärsrådet lägger föregående protokoll till handlingarna.

§4
Information från landstingsstyrelsen
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande information lämnades från landstingsråd Lena Segerberg (S).
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 februari besvarades en skrivelse
från Alliansen om önskad handlingsplan för medicinkliniken.
Medicinkliniken på länssjukhuset i Kalmar har sedan en tid genomgått en
omorganisation som satt press på de anställda i form av bemannings- och
arbetsmiljöproblem. Hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist har
besvarat på skrivelsen och påpekade att förändringen skett för snabbt.
Medicinkliniken har lagt fram en handlingsplan för att lösa problemen, bland
annat genom rekrytering, kompetensutveckling för personalen och bättre
introduktion med mera. Lena Segerberg (S) och Malin Sjölander (M)
informerar rådet att i egenskap av ordförande respektive vice ordförande i
delegationen för sjukhusvård och regionsjukvård ska de följa arbetet kring
avdelning 17.
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Malin presenterar följande beslutsärenden till landstingsfullmäktige den 1
mars:
-

Motion från SD angående ekonomiskt stöd för glutenintoleranta –
besvarades.

-

Motion från SD angående förbättring av vården för patienter som
drabbats av ME/CFS – ska besvaras.

-

Motion från M angående seniora tjänster – besvarades med HRenhetens yttrande.

Hon presenterar även följande inkomna medborgarförslag till
landstingsstyrelsen:
-

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för landstingsanställda –
avslogs med motiveringen att det ej var ekonomiskt genomförbart.

-

Medborgarförslag om gratis menskoppar till medborgare – avslogs
med motiveringen att det ej finns vetenskapliga belägg för att dessa
ska föredras framför andra kvinnliga hygienartiklar.

-

Medborgarförslag om särskilda äldremottagningar – besvarad med
hänvisning till förvaltningarnas pågående arbete för äldre, Alliansen
yrkade bifall.

Lena Segerberg (S) besvarar SPF:s skrivelse med utgångspunkt i svaret från
primärvårdsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen(se bilaga).
Området 1177 är prioriteterat och det pågår ett arbete för att ytterligare öka
tillgängligheten. Fem tjänster är tillsatta och dessa medarbetare är under
utbildning.

§5
Studiebesök på akutmottagningen
Pensionärsrådet besöker akutmottagningen vid Västerviks sjukhus där
avdelningschef Abdelmajid Jelili presenterar verksamheten och besvarar
representanternas frågor. Rådet får en intressant inblick i det dagliga och
fortsatta arbetet vid enheten, särskilt positiva är representanterna till att
övernattningsplatser för kontinuerlig bedömning fanns tillgänglig vid
mottagningen.
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§6
Information från äldresamordnare
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Äldresamordnare Ann-Katrin Wilhelmsson, planeringsenheten, informerar
om sitt pågående arbete.
Hon presenterar information om strategi och handlingsplan 2018-2019 för
bättre liv för sköra äldre i Kalmar län. Planen behandlar:
-

Preventivt arbete

-

Munhälsa

-

Nutrition

-

Palliativ vård

-

Demens

-

Oplanerade återinskrivningar

Ann-Katrin informerade även om nationell patientenkät Kalmar län 2016
vårdkedjeanalys om äldre och anhöriga, vilken hade 60 % svarsfrekvens. En
central insikt från resultatet var att patienter och anhöriga inte känner sig
delaktig i planeringen.
Avslutningsvis informerade hon om lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård. Lagen gäller alla typer av patienter och
syftar vid att ge stöd och samordning för utskrivning och hemgång. Kalmar
län har redan nu goda förutsättningar, utskrivningsklara dagar ligger i
genomsnitt på 2,3 dagar jämfört med 3,6 dagar nationellt.

§7
Information från pensionärsorganisationerna
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Kerstin Sternell (SPF): Planering pågår inför årsmötet. Medlemsantalet har
ökat till 10 072. Seniormässan planeras. Utbildningar pågår och en
matpatrull har genomförts på äldreboenden med resultatet på väg.
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Siv Eriksson (SKPF): Ökade medlemsantal till 7 000 medlemmar, mer
spridning på de yrkesgrupper medlemmarna kommer ifrån. Planering inför
seniormässan pågår och årsmöten genomförs. Utbildningar pågår under
april-maj. Fokusområdet är mat och satsningar pågår på de södra
kommunerna då skillnader finns trots samma leverantör.
Bengt Kronblad (PRO): Organisationen har påbörjat sina årsmöten lokalt.
878 nya medlemmar. Kalmarföreningen håller reparations- och
underhållsplaner med äldre, informerar om att bostadstillägg in behöver
sökas varje gång. Det införda seniorkortet är bra, vill dock öka tillgänglighet
genom bättre busslinjer. Stor kampanj på gång för att prisundersöka
matkassar. Utfrågning av politiker sker i och med valåret.
Inger Wiman (PRO): Lokalt i Västervik sker matlagning för äldreboendena
numera i produktionskök, leveransen har ej varit så lyckad. Västerviks
kommun anordnar IT-kurser riktade till personer som är 65 år och äldre.
Kerstin Ålverling (RPG): Utbildning genomförs inom marknadsföring och
media under våren i hela distriktet i Småland. I Oskarshamn har
medlemsantalet ökat med 20 procent under 2017. Temavandringar i
Oskarshamn pågår, där historia och kultur vävs ihop genom att ledarna
berättar om platserna under vandringen. I september genomförs en vandring
i Åre och den är sponsrad av kommunen.

§8
Planering inför kommande möte
Nästa möte hålls i länssjukhusets lokaler i Kalmar den 15 maj. Anna
Olheden, verksamhetsutvecklare på utvecklings- och folkhälsoenheten, bjuds
in för att kommentera resultatet från föregående års patientenkät med fokus
på primärvård.
Ett studiebesök vid den geriatriska mottagningen är efterfrågad med
information angående det geriatriska teamet. Lennart Magnusson från
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga bjuds in för att informera.
Representanterna i rådet efterfrågade möjligheterna kring att införskaffa en
portabel hörslinga för att komplettera de möteslokaler som inte har någon
installerad.
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§9
Pågående ärenden
Beslut
Pensionärsrådet beslutar att listan med pågående ärenden uppdateras efter
ordförandes förslag.
Bakgrund
Ordföranden föreslår att pensionärsrådet även fortsättningsvis ska följa
arbetet kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Listan fylls på med följande ärenden:
-

Information kring diabetes för att tydliggöra vad som gäller kring
kost och livsstil. Förslagsvis bjuds en diabetessjuksköterska in för att
informera.

§ 10
Information från gemensam presidieöverläggning 19
januari i Emmaboda
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Jonas Hellberg, Bengt Kronblad och Siv Eriksson deltog vid den
gemensamma presidieöverläggningen i Emmaboda. Jonas informerade om
presidieöverläggningen. Nästa möte sker i Mörbylånga.

§ 11
Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Inger Wiman (PRO) framför ett ärende från Överums PRO. Önskemålet var
att vårdpersonal ska finnas tillgänglig vid hälsocentralen i Överum för att
genomföra provtagning åtminstone en gång i veckan.
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