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Regionkontoret
Cecilia Skanser

2021-09-27

MÖTESRUBRIK

Dialogforum pensionärsorganisationer

PLATS

Sammanträdesrum Lindö, Regionhuset ingång 4

TIDPUNKT

Måndagen den 27 september klockan 15.00 – 17.00

DELTAGARE

Robert Lennes, ordförande dialogforum
Kenneth Östberg, regionråd
Barbro Larsson, regionråd
Magnus Ekblad, regionråd
Mushtaq Hussain, mötessekreterare
PRO Västmanland
Inger Persson
SKPF Pensionärerna Västmanland
Lisbeth Wernerson
Marianne Avelin
RPG Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Karl-Erik Andersson
Sven-Olof Vestergren
Monica Nordvall

DAGORDNING
1. Aktuellt inom Region Västmanland
Ordförande Robert Lennes inleder mötet och hälsar välkomna alla deltagare.
Kenneth Östberg börjar med att berätta om aktuellt covid-19 läge. Det är relativt
lugnt i sjukhuset med ingen patient på IVA och fem patienter i sjukhusets övriga
avdelningar. Han fortsätter att berätta om covid-19s vaccination i Regionen. Större
del av befolkningen i Västmanland har fått två doser och möjligheten för tredje dos
samt vaccination av 12 åriga diskuteras i Region Västmanland. Region Västmanland
har hunnit med akuta operationer som fick vänta på grund av covid-19 samt hinner
ifatt med samtliga operationer innan sommaren 2022. På grund av Corona är vi
fortfarande i beredskapsläge om det skulle behövas.
Deltagarna diskuterar möjligheten för en tredje dos för de med nedsatt
immunförsvar samt väntetider för operationer.
Kenneth Östberg fortsätter och berättar om regionens budget och förvaltningsplan
samt investeringar. Förvaltningsplan tas upp i Regionstyrelsen i november.
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Barbro Larsson inleder och informerar om läget i psykiatrin och habilitering under
somras som har varit väldigt jobbigt på grund av låg bemanning och det gäller även
Barn- och ungdomspsykiatri. Hon fortsätter att informera om nya psykiatriska
avdelningar inom Vuxenpsykiatrin och utökning i mobila verksamheter samt att
Hjälpmedelscentrum fick priset för återanvändning av hjälpmedel.
Barbro Larsson meddelar att Jonas Ekström har blivit områdeschef för Nära vård och
Liselott Sjöqvist för akutsjukvården.
Deltagarna diskuterar frågor kring mobila verksamheter och samverkan med Västerås
stad gällande mobila verksamheter.
Magnus Ekblad inleder och berättar om regional utveckling, fastigheter, miljö och
energi samt operationskapacitet både personal och lokal. Han berättar vidare om
NAV, Nya Akutsjukhuset och att det kommer att minska antal parkeringar i området.
Han informerar även om det nya huset som kommer att ersätta det befintliga
sjukhuset i Sala från sommaren 2022. Gamla byggnaden har regionen sålt till ett
företag som heter Pronordic (ett lokalt företag och specialist att bygga
samhällsnyttiga bygg).
Magnus Ekblad fortsätter att berätta om hållbarhetsarbete inom regionens
verksamheter samt om miljöprogram för att minska klimatpåverkan. Vi ska ta fram
hållbarhetprogram med 17 mål som ska till Regionfullmäktige i november och börjar
gälla från januari.
Han berättar vidare om utveckling av företag inom hårt drabbade områden som
näringsliv och besöksnäring.
Deltagarna diskuterar hur regionen kan förbättra och utveckla bredband, och dess
vikt för vård, nära vård och digitalisering. Arbetet för tillgång till bra koppling pågår.
Deltagarna fortsätter diskussionen kring frågan digitalisering av vård och svårigheter
för äldre människor på grund av digitalisering. Alla äldre har inte tillgång till datorer.
Magnus Ekblad berättar om kommunikation mellan regionerna och att det pågår
stort arbete gällande journalsystem för att underlätta kommunikationen mellan
regionerna.

2. Frågor från deltagarna
Kenneth Östberg svarar på Monica Nordvalls fråga gällande Bältrosvaccin. Regionen
följer rekommendationer gällande det allmänna vaccinationsprogrammet.
Bältrosvaccin ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet.
Kenneth Östberg berättar vidare att Screeningsråd och Socialstyrelsen inte
rekommenderar screening av prostatacancer. Tarmcancerscreening ska påbörjas
under våren i Region Västmanland.
Marianne Avelin frågar om listning i vårdcentraler och regionens policy kring det.
Kenneth Östberg svarar att det är fritt för alla patienter att välja sin vårdcentral och
det kan även vara utanför regionen. Väljer man ingen vårdcentral listas man per
automatik till den närmaste vårdcentralen. Man kan behålla samma läkare om
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läkaren flyttar till en annan vårdcentral men det beror också på att hur många
patienter läkaren har.
Robert Lennes uppmanar deltagarna att skicka frågor innan mötet så det går att
förbereddas.
Robert Lennes svarar på Marianne Avelins fråga gällande bidrag och stöd till
pensionsorganisationer. Det ska beslutas i Kultur- och folkbildningsnämnden den 8
december. Handlingarna finns på regionens hemsida under möteshandlingar bilaga 8.
Robert Lennes föreslår att bjuda Lena Karlström tillsammans med Agne Furingsten
och Lena Johanson till näste möte. Lenar Karlström kan informera oss om hur
bidraget fördelas.

3. Nästa möte: måndagen den 29 november 2021

4. Mötet avslutas

Vid anteckningar
Mushtaq Hussain

