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Protokoll från samråd för pensionärsorganisationer för 
norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 maj 2022 
Tid: 14.30-16.30    

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 

Närvarande 

Ledamöter 

Linda Jansson (M), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Margareta Fredriksson (L), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Annica Erlandsson (S), norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Från pensionärsorganisationerna 

Ledamöter:  

Lena Rydenstam PRO 

Bert Claesson PRO ersätter Vivianne Gustavsson 

Marianne Jensen PRO 

Marianne Munther RPG ersätter Lars-Ove Petersson  

Lars B Andersson SPF 

Bodil Zakrisson SPF ersätter Lennart Jansson  

Inger Eliasson SKPF 

Yvonne Berntsson SKPF ersätter Anne-Marie Söderström 

   

Övriga  

Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson 

Ben Norman, nämndsamordnare 

Petter Wrenne, regionutvecklare 

Agneta Eriksson, regionutvecklare 
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§ 1 Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande går igenom protokoll från senaste samrådet. 

§ 2 Information om pågående översyn av utbudsstrukturen i nämndens område  

Ansvarig tjänsteperson informerar om nämndens pågående översyn (se bifogad presentation). 

 

Närhet till hälso- och sjukvård 
Invånarna i nämndens område har färre vårdcentraler och sjukhus per km² än övriga Västra 

Götalandsregionen (VGR) men tre fjärdedelar eller mer av invånarna upplever att de har 

tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. De invånare som bor i kommuner nära NU-

sjukvården nyttjar mer specialiserad öppenvård än de som bor längre bort. 

 
Vårdcentraler och primärvårdsjourer 

Bortsett invånarna i Åmåls kommun så har majoriteten av invånarna i alla kommuner 

förtroende för sin vårdcentral. Majoriteten av invånarna i samtliga kommuner bedömer 

väntetiden till vårdcentralen som rimlig. 

Primärvårdsjour finns i Bäckefors, Tanum och Uddevalla och besök på primärvårdsjouren 

utgör 0,4% av alla vårdcentralsbesök i nämndens område. De som bor i en kommun med 

primärvårdsjour söker NÄLs akutmottagning i samma utsträckning som de som bor i andra 

kommuner. 

 

Närsjukhus 

Närsjukhusen utför specialiserad öppenvård för vuxna och barn inom sju specialiteter: 

 Barn- och ungdomsmedicin 

 Gynekologi 

 Internmedicin 

 Hud, inklusive ljusbehandling 

 Logopedi 

 Ögon 

 Öron, näsa, hals 

 

Vården ska bedrivas på de tre närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad och invånare 

som bor nära närsjukhusen nyttjar den specialiserade öppenvården mest. 

 

Mobila närsjukvårdsteam och slutenvård 

Det mobila närsjukvårdsteamet i Uddevalla utgår från primärvården medan övriga team utgår 

från specialistvården. Målsättningen är att teamen ska minska behovet av slutenvård, 

framförallt för gamla och sköra patienter. 

 

Gällande slutenvårdstillfällen verkar det inte finnas skillnader avseende hur nära eller långt 

ifrån NÄL man bor och nämnden har något fler slutenvårdstillfällen per invånare än 

genomsnittet i VGR. 

 

 

Till höstens samråd kommer en sammanställning av uppföljningen av vårdcentralerna som 

kommer att göras.  
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Hur är det med den årliga genomgången efter 75 år? 

Västra Götalandsregionen har inte årliga hälsokontroller. Gällande beslutet i riksdagen om 75 

år och fem mediciner som togs nyligen så har inte VGR hunnit ta fram några riktlinjer, den 

frågan får vi återkomma till. 

§ 3 Fortsatt dialog om digitalisering  

 

Närmare 6% av svenskar lever i ett digitalt utanförskap och äldre är överrepresenterade inom 

denna grupp.  

 

Gemensamt för de som sällan eller aldrig använder internet: 

 Äldre personer 

 Lever i hushåll med låg inkomst 

 Är bosatta på landsbygden 

 Bor i större utsträckning ensamma 

 Har i högre grad en funktionsnedsättning 

 

Omkring hälften av alla över 60 år är positivt inställda till vård, konsultation och behandling 

med hjälp av digital teknik. Omkring hälften av alla över 60 år är positivt inställda till större 

möjlighet att vårdas hemma genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital 

teknik. Personer över 80 år är i mycket högre utsträckning negativt inställda till att använda 

1177 Vårdguidens e-tjänster än de under 80 år. Dessa personer år har mer sällan BankID 

jämfört med andra åldersgrupper. 

 

SPF informerar om att deras föreningen har haft kurser i användning av PC och mobil. 

Föreningen arbetar med ensamhet och att öka den tekniska kompetensen bland sina 

medlemmar.  

 

Samrådet lyfter problem med det eviga knappandet på telefontjänster. Det är många frågor 

och tryckande innan man kommer fram till någon att prata med. Vissa vårdcentraler har en 

äldresjuksköterska som man kan ringa till och tala in et meddelande. Samrådet lyfter att 

patientnämnden får få inspel från många av de som är 80 år och äldre, det är för krångligt med 

Bank-ID för att fylla i formulär.  

 

I vissa fall är det omöjligt att avboka sina tid då det inte går att få tag på avdelningen, det är 

ett onödigt slöseri med resurser.  

 
 
 
 

 

§ 4 Ofrivillig ensamhet 

 

Agneta Eriksson informerar om ofrivillig ensamhet, se bifogad presentation.  

 



  

 

 

4 (5) 

Ensamheten har prioriterats i VGR, den har varit med i regionfullmäktiges budget både 2021 

och 2022 och finns även med i GrönBlå:s budgetförslag för 2023. Ensamheten är inget nytt 

men den har fått ökad uppmärksamhet i och med pandemin. 

 

Ensamhet kan vara positiv då den kan ge återhämtning och skapa ny energi. Människor kan 

känna ensamhet fastän man är omgiven av människor om man saknar de djupare kontakterna. 

Ensamhet kan som en ytterlighet påverka stressystemet i kroppen och leda till både fysisk och 

psykisk ohälsa.  

 

Det finns tre dimensioner av ensamhet: 

 

 Existentiell – känslan av att våra innersta tankar och känslor inte går att dela, att ingen 

verkligen lyssnar eller förstår 

 Social – avsaknad av band till vänner och bekanta som man känner samhörighet med 

eller kan anförtro sig åt 

 Emotionell – avsaknad av en kärlekspartner som man kan anförtro sig åt på djupet 

 

Det är viktigt att uppmärksamma ensamhet då det är relativt vanligt och omges av stigma, det 

upplevs skamfullt att berätta om känslor av ensamhet.  

 

Risker med ofrivillig ensamhet: 

 Ett kroniskt, lågintensiv stresspåslag 

 Depression och annan psykisk ohälsa 

 Hjärt- och kärlproblem, exempelvis högt blodtryck, hjärtinfarkt 

 Stroke 

 Demens 

 Ökad fysisk smärta 

 Kognitiv försämring, försämrat minne, intelligens och koncentrationsförmåga 

 

Läs mer om ensamhet och VGR:s arbetet på www.vgregion.se/folkhalsa 

 

Samrådet lyfter att hemtjänsten inte har tid att stanna någon längre tid hos brukare, annars är 

det ett tillfälle då ensamheten kan brytas. Samrådet lyfter att trygghetsboendena är viktiga, där 

finns möjlighet för umgänge men även för egen tid.  

 
 
 
§ 5 Övriga frågor från samrådet 
 

Samrådet har skickat in frågor till mötet: 

Tillgänglighet 1177  

Nämnden har i dialog med Regionhälsan uppmärksammat de långa köerna och RH arbetar för 

att förbättra tillgängligheten. 

 

Bilaga Månadsuppföljning 1177 april 2022 bifogas mötesanteckningarna. 

 

 

http://www.vgregion.se/folkhalsa
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Bemanning fastanställda läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler i nämndens 

område 

Sjukskrivningstal respektive pensionsavgångar på våra sjukhus respektive våra 

vårdcentraler 

Nyrekrytering av läkare och annan personal på sjukhus och vårdcentraler 

 

Nämnden för dialog med utförarstyrelser gällande dessa frågor men har inget ansvar för dessa 

frågor, dessa frågor får främst ställas till utförarstyrelserna. I dialog med NU-sjukvården har 

det inte framkommit att det finns någon större andel uppsägningar detta år jämfört med 

tidigare år. 

 

Överbeläggning NÄL 

Nämnden för dialog med styrelsen för NU-sjukvården gällande beläggningsstatistik och 

förbättringsarbetet pågår på NU-sjukvården. 

Bifogar beläggningsgrad NU-sjukvården 2022-05-18 

 

 

 

Krångligt att åka sjukresa mellan Lysekil och NÄL 

Är man frisk nog att klara av bussresan mellan Lysekil och NÄL så är kollektivt sättet vi ska 

resa på utifrån det regelverk som regionfullmäktige har fastställt. De som inte har möjlighet 

att åka får använda egen bil eller sjukresetaxi men vid sjukresetaxi görs en medicinsk 

bedömning. 

 

Samrådet påpekar att i Bestämmelser om samråd mellan pensionärsorganisationer på lokal 

nivå och norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen från 2015 står det 

att det lokala samrådet ska sammanträda fyra gånger per år. Nämnden framhåller att utifrån 

nuvarande politisk organisation har fler möten än två per år inte kunnat motiveras. Nämnden 

påpekar att de har varit tydliga med att presidiet gärna deltar på lokala pensionärsmöten, det 

är bara att skicka en inbjudan. 

 

Samrådet påpekar att det räcker med 30 minuters förmöte vid nästa tillfälle. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


