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Datum

Regionkontoret
Cecilia Skanser

2021-02-08

MÖTESRUBRIK

Dialogforum pensionärsorganisationer

PLATS

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset (DIGITALT MÖTE)

TIDPUNKT

Måndagen den 8 februari klockan 15.00 – 17.00

DELTAGARE

Robert Lennes, ordförande dialogforum, deltar på distans
Barbro Larsson, regionråd, deltar på distans
Tommy Levinsson, regionråd, deltar på distans
PRO Västmanland:
Inger Persson, deltar på distans
Matti Nokelainen, deltar på distans
SPF Seniorerna Västmanland:
Lisbeth Wernerson, deltar på distans
Marianne Avelin, deltar på distans
RPG Riksförbundet Pensionärsgemenskap:
Karl-Erik Andersson, deltar på distans
Sven-Olof Vestergren, deltar på distans
Cecilia Skanser, mötessekreterare
Jonas Ekström, överläkare/vaccinsamordnare, deltar på distans

DAGORDNING
1. Aktuellt inom Region Västmanland
Tommy Levinsson inleder med information om kollektivtrafiken, som körs med i stort
sett full kapacitet. Antal passagerare är dock kraftigt reducerat till följd av pandemin
och uppmaningen att undvika att resa i kollektivtrafiken, vilket gör att en stor del av
intäkterna därmed går förlorade. I några län har framdörrarna öppnats igen, men det
finns inga uppgifter om när det kan bli aktuellt i Västmanland. Det är en relativt god
efterlevnad av rekommendationen om att använda munskydd mellan 07-09 och 1618 och upplevd trängsel rapporteras vara knappt 1%. Just nu planeras för
kollektivtrafikutbud 2022.
Deltagarna diskuterar det minskande resandet, om det finns resenärsstatistik
fördelat på ålder samt hur frågor om kollektivtrafik diskuteras inom
pensionärsorganisationerna.
Tommy Levinsson fortsätter med information om det förändrade produktutbudet,
med anledning av en fråga från en av deltagarna. Han berättar att det är Västerås
stad som har fattat beslutet, då de ansvarar för prissättningen, för att bland annat
kunna satsa på utökad trafik. Regionen har inte förändrat priser eller utbud, men
man ser nu över framtida utbud och priser.
Deltagarna diskuterar regionens översyn av priser och utbud samt att borttagandet
av 40-kortet och försämrad seniorrabatt leder till kraftigt ökade kostnader för äldre
och sällanresenärer. Vidare diskuteras om det finns forum mellan

2 (3)
Datum

2021-02-08

pensionärsorganisationer och Västerås stad på liknande sätt som detta forum.
Avslutningsvis diskuteras samordning av tåg och buss.
Barbro Larsson inleder med att kort presentera innehållet i en rapport om
journalgranskning som regionen gjort med anledning av IVO:s (Inspektionen för vård
och omsorg) granskning av medicinsk vård och behandling av personer boende på
SÄBO, särskilt boende för äldre, under covid-pandemin. Bland annat redovisar
rapporten samsjuklighet och skörhet, tidsförlopp från bekräftad covid till dödsfall,
brytpunktssamtal samt vårdnivå. Rapporten är baserad på den första vågen och
regionen ska göra en liknande efter våg två för att jämföra. Hon avslutar med
aktuella siffror gällande antal bekräftade fall av covid och antal dödsfall i länet.
Deltagarna diskuterar vad som skiljer IVO:s granskning mot regionens granskning och
vilka lärdomar som kan dras av detta. Vidare diskuteras smittspridning i olika delar av
länet samt över- och underdödlighet.
Jonas Ekström presenterar information om vaccineringen i länet utifrån fyra
vaccinationsfaser. Han informerar även om vaccinationsbokning, åtgärder som vidtas
för att stävja fusk, vaccintillgång och vaccinprocess samt antal vaccinerade så här
långt, vaccinprognos och planen för vaccinering av olika grupper.
Deltagarna diskuterar årlig vaccinering, immunitetens varaktighet efter vaccinering
samt vaccinering av barn och unga. Vidare diskuteras bokning av vaccin för personer
inom fas2, immunitet efter genomgången sjukdom, vilket vaccin som ges samt
biverkningar.
Barbro Larsson informerar om att regionfullmäktige kommer att hållas den 16
februari. Det kommer bland annat att fattas beslut om ett förslag att höja
patientavgifterna samt införa avgift för kvalificerad telefonkontakt, med oförändrat
högkostnadsskydd. Hon informerar också om en pågående diskussion kring regionens
kostnader för nätläkare samt om Nära vård och samverkansarbete.
Deltagarna diskuterar hur Nära vård är tänkt att fungera i praktiken.
Länk till regionens hemsida med information om Nära vård och informationsfilm:
Nära vård - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Ordförande Robert Lennes informerar om invånardialog Nära vård, som genomförs
av beredningen för invånardialog, och han nämner att deltagarna i dialogforum gärna
får vara behjälpliga i testdialoger samt med att föra informationen vidare till sina
medlemmar.
2. Frågor från deltagarna
Fråga angående kollektivtrafik från SPF diskuterades under punkt 1 Aktuellt inom
Region Västmanland.
3. Nästa möte
Måndagen den 26 april 2021
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4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
5. Mötet avslutas

