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Protokoll från samråd för pensionärsorganisationer för 
norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 oktober 
2021 
Tid: 14.00-16.00    

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:  

Marianne Munther               RPG ersätter Hasse Karlsson  

Vivanne Gustavsson   PRO 

Marianne Jensen   PRO  

Inga-Lill Johansson   SPF ersätter Peter Nagler 

Lars-Ove Petersson   RPG 

Lars B Andersson    SPF  

Eva Wenäll    SPF 

Bodil Zakrisson   SPF ersätter Lennart Jansson 

Inger Eliasson   SKPF 

   

Övriga  

Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson 

Ben Norman, nämndsamordnare 

Petter Wrenne, regionutvecklare 
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§ 1 

 

Äldres hälsa och vård i Västra Götaland med fokus på norra nämndområdet 
 

Ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden Ulrika Söderlund visar en 

presentation kring äldres hälsa och vård i Västra Götaland (presentationen bifogas). 

  

Äldre är friskare idag än tidigare tack vare en hälsosammare barn- och ungdomstid, minskad 

rökning samt förbättrade behandlingar. Ohälsa och vårdbehov ökar med åldern och i en 

prognos från 2019 till 2030 så kommer antalet invånare 65 år och äldre att öka med 16 

procent i Västra Götaland. 

 

Slutenvård, besök i specialistvård och primärvård är som förväntat högst för äldre men 

slutenvården minskar mest för de äldsta. Det är tack vare medicinteknisk utveckling som 

förkortar vårdtiden samt ny lagstiftning ”Trygg och säker hemgång”. Äldre har även 

omotiverat färre vårdkontakter inom psykiatri och färre besök hos psykolog jämfört med 

yngre. 

 

När det gäller demografi för 80 år och äldre finns det 8,1 % 80+ i Bengtsfors och 5,8% i 

Strömstad. Förekomst av kroniska sjukdomar mäts genom att man genomför en mätning på 

hela befolkningen och även mäter antalet invånare med diagnosticerad kronisk sjukdom. Man 

kan även fråga invånarna via folkhälsoenkäter. Psykisk ohälsa varierar i Västra Götaland 

mellan 24,4 % och 45,0 % medan diabetes varierar mellan 15,4 % och 24,7 %. Ischemisk 

hjärtsjukdom varierar mellan 16,2 % och 33, 5 % medan KOL varierar mellan 5,0 % och 12,2 

%. 

 

Skillnader i diagnosticerad sjuklighet beror på socioekonomiska och genetiska faktorer men 

kan även bero på skillnader i vården avseende kunskap och rutiner för att identifiera 

sjukdomar samt skillnader avseende rutiner att sätta diagnos. 

 

När det gäller uthämtade läkemedel invånare 80 år och äldre varierar antidepressiva mellan 

19,5 % och 37,0 % och demensläkemedel varier mellan 2,8 % och 13,1 %. ”Olämpliga 

läkemedel” varierar mellan 12,2 % och 22,5 % Variationen kan bero på olika förekomst av 

sjukdom samt skillnader inom vården avseende kunskap om och tillämpning av 

evidensbaserad behandling. 

 

Hur definieras olämpliga läkemedel? 

Vissa läkemedel försämrar andra funktioner. Det kan finnas ett bättre alternativ till ett visst 

läkemedel men kompetensen hänger inte med. Vissa tillstånd ändras vid hög ålder vilket kan 

påverka läkemedlet, det är många faktorer som påverkar. 

 

När det gäller läkarbesök på vårdcentral för 80+ så varierar det mellan 1,4 och 3,0 besök per 

år i Västra Götaland. Sotenäs och Tanum har 3,0 besök per år medan Orust har 1,8 besök per 

år. I vissa kommuner är det nästan dubbelt så vanligt med läkarbesök eller 

sjuksköterskebesök. Det finns även en stor variation avseende kurator/psykologbesök och 

besök till fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped på rehab. 
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När det gäller akuta vårdkontakter för 80 år och äldre varierar det från 0,45 och 0,96 besök 

per år i Västra Götaland. Inom nämndens område så är variationen mellan 0,54 och 0,78 

besök per år.  För vårdkontakter i specialistöppenvård så är variationen mellan 2,3 och 4,0 

besök per år i hela Västra Götaland. Inom nämndens område så är det 3,2 besök per år i 

Uddevalla medan Tanum, Munkedal, Mellerud och Bengtsfors har 2,5 besök per år. Gällande 

slutenvårdsdagar per år för 80 år och äldre så ligger det mellan 1,9 och 3,7 slutenvårdsdagar 

per år i hela regionen. I nämndens område har Trollhättan och Orust 3,4 slutenvårdsdagar per 

år medan Munkedal har 2,7 slutensvårdsdagar per år. 

 

Det finns inget tydligt samband på kommunnivå i regionen mellan hög förekomst av kronisk 

sjuklighet och högt antal akutbesök, besök i specialistöppenvård eller högt antal vårddagar. 

Närhet till sjukhus ökar antalet besök i specialistöppenvård respektive akutmottagningsbesök, 

samt ökar antalet vårddagar. 

 

Hälsa och vård är inte jämlik i Västra Götaland och det finns stora skillnader avseende ohälsa 

framförallt på grund av socioekonomiska faktorer. Vården borde vara organiserad så att de 

med störst vårdbehov har bäst tillgång till vård. Det borde finnas en god tillgång till 

evidensbaserad vård på alla vårdcentraler och i hemsjukvården. Och tillgång till 

specialistsjukvård borde finnas oavsett hemort. 

 

 

§ 2 

 

Digital tillgänglighet för äldre och framtidens vårdmiljö 
 

Ansvarig tjänsteperson Ulrika Söderlund informerar om digital tillgänglighet för äldre och 

framtidens vårdmiljö (se bifogad presentation). 

 

Genom att möjligheter ges, för de som vill och kan, att ta ansvar och ha kontroll över sin egen 

hälsa, ökar tillgängligheten i vården för de som behöver. Behovet utgår från individens 

förutsättningar och tanken är digitalt först och fysiskt när det behövs. Individens 

förutsättningar ser olika ut genom hela livet och utgår från dig som person och under livets 

alla faser. 

 

För många är den digitala tekniken integrerad i vardagslivet. Många mäter sig själva med 

digitala tjänster som erbjuds dig som konsument, eller finns inbyggd i tekniska prylar, 

exempelvis stegmätare, sömn övervakning, hjärtrytm variation. Fler av tjänsterna har också 

inbyggd funktionalitet för att motivera eller bekräfta dig vilket påverkar ditt beteende. Många 

tjänster är också tillgängliga i realtid var och när du behöver dem, ur ett sådant perspektiv är 

tillgänglighet till vård något helt annat än vårdköer.  

 

Fler helautomatiserade tjänster kommer på marknaden, där du som patient eller invånare inte 

behöver interagera med en fysisk person vid hälso- och sjukvården, om du inte vill. Du kan 

själv med tillgång till beslutsstöd fatta beslut om din egen hälsa. Egenmonitorering kan också 

organiseras med en central monitoreringsfunktion, så som ett digitalt hälsocentrum. 
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Den digitala utvecklingen går också mot en förenklad användning, där du inte behöver knappa 

in saker, eller trycka dig fram på en skärm, utan kan tala med exempelvis en chattbot. Idag 

används tekniken främst till att ge ”statisk” information, men i en snar framtid kommer detta 

också kunna individualiseras, och behandling kan ske via exempelvis en digital assistent som 

ger dig terapi mot din depression. 

 

Presentationen innehåller dialogfrågor kring vilka tjänster samrådet använder idag. Många 

användare stegräknare men ingen har en fallprediktor. Alla använder sig av Bank-ID. 

Pensionärsföreningarna håller utbildningar ihop med bankerna för att lära fler om Bank-ID.  

 

§ 3 

 
Inkomna frågor från samrådet 

Fördjupningsrapporten Äldres hälsa och vård i Västra Götaland som Norra Hälso- och 

Sjukvårdsnämnden fick information om vid nämndens sammanträde 2021-09-30 är av stort 

intresse för oss. Vi önskar information om innehållet i rapporten och slutsatser med 

anledning av rapporten.  

Rapporten Äldres hälsa och vård presenterades under § 1. 

Färdplan Nära Vård kommer att behandlas i remisskonferenser inom kort. Vilka möjligheter 

har pensionärsorganisationerna i sjukvårdsområdet att delta i dessa konferenser? Finns 

något annat sätt att lämna synpunkter på Färdplan Nära Vård. 

Remissen och presentationen bifogas protokollet och pensionärsorganisationerna har möjligt 

att skicka in synpunkter till handläggare Anne-Marie Svensson som jobbar med Färdplan 

Nära Vård.  

Hon nås på anne-marie.v.svensson@vgregion.se samt: 

Anne-Marie Svensson 

Regionens Hus 

Koncernkontoret Koncernstab Hälso- och sjukvård 

405 44 Göteborg 

Hur har ni upplevt samtalen med kommunerna gällande god och nära vård? 

Presidiet ska träffa kommunerna i dialog under hösten och lyfta frågan. 

Plan för prehospital vård som kommer att presenteras för nämnden vid sammanträdet i 

oktober är också av stort intresse för våra äldre som förmodligen kommer att omfattas av 

denna vård. 

Regionutvecklare Petter Wrenne presenterar Plan för prehospital vård (presentationen bifogas. 

Socialstyrelsen kräver en plan för ambulanssjukvården som ska samordnas med ’fredstida 

katastrofmedicinsk beredskapsplan’. Västra Götalandsregionen har valt en plan för 

mailto:anne-marie.v.svensson@vgregion.se
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prehospital vård som inkluderar larmbehandling. Driftansvaret för ambulanssjukvården ligger 

på respektive sjukhusstyrelse och larmbehandlingen drivs av Regionhälsan (prioritering) och 

extern leverantör (dirigering). Samverkan sker kring utbildning, kompetensutveckling, fordon 

och utrustning. När det gäller mål för förmåga och tillgänglighet ska prio 1A-larm (”fara för 

liv”) nås med första medicinska insats inom 20 minuter. När det gäller kompetens så ska 

vårdbedömningar via 112 göras av sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård och stöd av 

larmcentralsläkare. Dirigering kräver god geografisk kännedom och koordineringskompetens. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat synpunkter på remissen där de stöder 

framtagandet av plan men saknar diskussion om mål, kvalitetskriterier, dimensionering och 

placering av resurser. Nämnden anser att det tas för lite hänsyn till lokala förhållanden på 

kommun-, sjukhus- och nämndsnivå.  

Hur har arbetet med nya Hälso- och sjukvårdsavtal framskridit? 

Remissen för Hälso- och sjukvårdsavtalet bifogas protokollet. 

Det sker en revidering av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal där fokus legat på vad som 

fungerar och vad som behöver förtydligas. En översyn ska göras gällande nya skrivningar i 

lagar, författningar, uppdrag som har kommit under avtalstiden eller som vi vet kommer att 

börja gälla under nästa avtalstid. En samordnad utveckling för god och nära vård ska ske.  

Arbetsgruppen har tagit fram beskrivningar som är en förutsättning för en patientsäker vård i 

hemmet med utgångspunkt i patientperspektivet. Fortsatt arbete kopplat till primärvårdens 

uppdrag vilket även tydliggör specialisvårdsnivån. När det gäller avtal om läkarinsatser inom 

kommunernas hälso- och sjukvård så sker inga förändringar i sak. 

Vi undrar också var jourcentraler kommer att placeras i de fyra samverkansområdena Norra 

Bohuslän, Bohusläns fjordkommuner, Dalsland och Götaälvdalen? 

Presentation med bilder på nuvarande jourcentraler bifogas. Det är inte helt klart var 

jourcentralerna kommer att bli placerade i nämndens område. De beslutas av nämnden ihop 

med utförarna. 

Fast vårdkontakt, hur långt har vi kommit i VGR? 

 

Fast läkarkontakt infördes i VGR 2020 och de flesta vårdcentraler uppnår målet. Målet är att 

minst 70% av alla listade patienter ska få en fast namngivne läkare. Multisjuka och äldre 

patienter ska prioriteras. 31 av 34 vårdcentraler i nänmdens område kan erbjuda sina listade 

patienter en fast läkarkontakt. Inför 2022 förs ytterligare ekonomisk satsning på fast 

läkarkontakt. 
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Hur många vårdcentraler får full ersättning? 

Det vet vi inte än, frågan får lyftas på nästa samråd. Det går att se om vårdcentralen har 

registrerat att den listade patienten har en fast vårdkontakt. 
 

Läkemedelsstatistiken inom primärvården och äldreomsorgen, som finns lättillgänglig på 

nätet, visar inte några framgångar i VGR. Som "Äldre med läkemedel som bör undvikas, 

användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre,långvarig behandling med vissa 

sömnmedel och lugnande medel" 

Alla är beroende av läkemedelsgenomgångar, helst fördjupade. Det finns en målinriktad 

ersättning för primärvården om att minst 40% av de listade patienterna, som är 75 år och 

äldre, ska ha fått en fördjupad läkemedelsgenomgång per år. Varför inte högre procentsats? 

Varför är siffran för enkla läkemedelsgenomgångar så låg (1 566 personer över 75 år i 

VGR)? 

 

Sedan flera år tillbaka finns ingen målinriktad ersättning för fördjupade 

läkemedelsgenomgångar. Det är möjligt att på den tiden ersättning utgick så låg gränsen på 40 

% men någon sådan finns inte längre. Snittet i nämndens område är 46 % vilket är högre än 

snittet i regionen som ligger på 41 %. Vad gäller indikatorn äldre som hämtat ut lugnande och 

sömnmedel så ligger snittet i nämnden på 20 % vilket är något lägre än snittet i VGR som är 

21 %. När det gäller psykofarmaka så ligger vårdcentraler i nämnden på samma snitt som 

VGR totalt. Vad gäller enkla läkemedelsgenomgångar så har vi inte tillgång till någon sådan 

statistik och därför är det svårt att kommentera. Var har de fått siffrorna ifrån? 

 

 

Hur långt har IVO:s anmärkningar på regionens covid-arbete inom äldreomsorgen kommit? 

Närhälsan har i juni antagit ”Handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i den 

kommunala hälso- och sjukvården”. Förvaltningen har träffat de privata vårdcentraler som 

granskats och följt upp deras handlingsplaner. 

Bättre samverkan mellan aktörerna och bättre följsamhet till medicinska riktlinjer behövs. 

I det reviderade Hälso- och sjukvårdsavtalet ingår ”Överenskommelse, Läkarmedverkan i 

kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland” 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


