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Datum

Regionkontoret
Cecilia Skanser

2022-02-07

MÖTESRUBRIK

Dialogforum pensionärsorganisationer

PLATS

Digitalt möte

TIDPUNKT

Måndagen den 7 februari klockan 15.00 – 17.00

DELTAGARE

Robert Lennes, ordförande dialogforum
Kenneth Östberg, regionråd
Tommy Levinsson, regionråd
PRO Västmanland
Matti Nokelainen
Inger Persson
SPF Seniorerna Västmanland
Marianne Avelin
RPG Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Karl-Erik Andersson
Sven-Olof Vestergren
Cecilia Skanser, mötessekreterare
Tanja Alanko, samordnare för delaktighet

DAGORDNING
1. Aktuellt inom Region Västmanland
Ordförande Robert Lennes inleder mötet och hälsar samtliga välkomna.
Tanja Alanko, samordnare för delaktighet, presenterar sig och diskuterar möjligheten
för SFP, Sverigefinska pensionärer, att medverka i dialogforum. Det bestäms att SFP
bjuds in till nästa dialogforum.
Kenneth Östberg informerar om aktuellt covid-19-läge i regionen.
Vaccinationsarbetet fortsätter och man arbetar bland annat med särskilda insatser i
områden med låg vaccinationstäckning. Regeringen tar bort de flesta restriktionerna
från den 9 februari, men hälso- och sjukvården fortsätter med till exempel
skyddsutrustning för vårdpersonal och rekommendation om munskydd för personer
som vistas i vårdens lokaler. Majoriteten av inneliggande covidpatienter, i dagsläget
35 personer, har sökt för annan primär vårdorsak. Ingen covidpatient är för
närvarande i behov av intensivvård.
Kenneth Östberg fortsätter med information om att finansiellt igångsättningsbeslut
gällande Nytt Akutsjukhus Västerås, NAV, tas upp för beslut vid kommande
regionfullmäktige den 15 februari. Regionfullmäktige kommer att genomföras via
digitala överläggningar följt av ett fysiskt beslutssammanträde med reducerat antal
ledamöter. Han berättar även om investeringar i länets sjukhus, som enpatientrum i
Fagersta, bygget av nytt sjukhus i Sala byggs nytt samt att man ser över behov i
Köping. Avslutningsvis informerar han om regionens ekonomiska resultat.
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Deltagarna diskuterar bland annat lokalerna på Fagersta sjukhus, hur det ser ut med
statsbidrag för 2022, det ekonomiska resultatet, den mobila enheten och Nära vårds
utveckling samt personalsituationen inom vården gällande exempelvis sjukfrånvaro.
Vidare diskuteras att många äldre lider av psykisk ohälsa och organisationerna lyfter
att de har förutsättningar för att starta till exempelvis samtalsgrupper men saknar
medel.
Tommy Levinsson informerar om ny operatör, MTR, för Mälardalstrafiken från och
med 12 december. Han berättar även att det ska vara 30-minuterstrafik till
Eskilstuna, men med anledning av pandemin har det inte gått enligt plan. Det har
varit problem med inställda tåg både gällande Mälartåg och Tåg i Bergslagen.
Han berättar också att problem inom färdtjänsten till stor del beror på att en stor
aktör i Västerås har haft problem. Det har även varit diskussion kring ensamresande,
men man följer smittskyddsenhetens rekommendationer. Han informerar vidare om
införandet av en ny dygnsbiljett som finns både som länsbiljett och kommunbiljett.
Deltagarna diskuterar om 48- och 72-timmarsbiljetter är något som kommer i
framtiden samt att dygnsbiljetten bara gäller buss och inte tåg.
Tommy Levinsson informerar vidare om patientmaten på sjukhusen och införandet
av fleximat, där en app är på gång.
Deltagarna diskuterar att tillgången till olika sorters mat är bra och att maten är god.
Tommy Levinsson berättar även kort om den tidigare materialkrisen. Just nu är man i
fas förutom gällande handskar. Det är ingen kris men beredskap för brist finns.
Avslutningsvis informerar han om att regionen ska besluta om delägarskap om
Västerås flygplats med Västerås stad.
2. Frågor från deltagarna – Kenneth Östberg svarar
Svårighet att få remiss till röntgen för äldre:
Det finns inga begränsningar gällande ålder inom vården. Äldre ska ha samma rätt
som alla, det är medicinska bedömningar som avgör.
Deltagarna diskuterar upplevda problem. Kenneth Östberg tar med synpunkterna till
Vårdval.
Varför gräns på 74 år för tarmcancerscreening:
Det är ett nationellt råd som rekommenderar riktlinjer som ska följas. I det här fallet
tittar man efter polyper, och förvandling från polyp till cancer tar minst 15 år. Man
använder sig av Vogelsteins modell. På grund av den långsamma utvecklingen har
därför gränsen på 74 år fastställts.
Önskar mer information om psykiatrin för äldre:
Det kommer att startas en särskild psykiatrimottagning för äldre under våren.
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Operationer i Sala, är det i gång:
Regionstyrelsen har fattat beslutet, men det behövs ombyggnationer som motsvarar
dagens standarder. Förhoppningen är att det ska kunna startas upp efter sommaren.
Deltagarna diskuterar långa vårdförlopp och långa väntetider mellan olika
vårdenheter.
Föreningsbidrag diskuterades men inget beslut om storlek fastställdes –
Västmanlands PO ligger lägst jämförbart med närliggande PO:
Återkommer med svar till nästa möte.
3. Nästa möte: måndagen den 2 maj 2022
Till nästa möte: Bjuda in Mattias Damberg och Johnny Pellas angående psykiatri för
äldre samt Jonas Ekström gällande mobila team och Nära vård.
Ordförande Robert Lennes ska kolla upp möjligheten till ett extramöte med Lena
Karlström om föreningsbidrag.
4. Mötet avslutas

