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Pensionärsrådet  

Sekretariatet   
Handläggare Datum Diarienummer 

Elisabeth Ehne  2022-09-08 RS/220648 
 

Plats Mötesrum Galaxen, Regionens hus, kl 14-16.30 

Närvarande  

Politiker Ola Persson (C) 
Eva Juhlin Dombrowe (L) 
Ulric Andersson (S) 
Mats Sandström (S) 
 

ordförande  
 

Organisationerna Thorsten Born 
Eivor Nilsson 
Rolf Lundberg 
Irene Runkvist Karlsson 
Anneli Eriksson 
Sven Westlund 
Eva Nylin 
Stig Allan Karlsson 
Jan Rülcker 
 

PRO  
SPF 
SPF  
SKPF  
SKPF  
SKPF  
PRO 
PRO 
SPF 

I tjänsten Peter Bäckstrand 
Annelie Lindström 
Barsha Yilmaz  
Elisabeth Ehne  

regiondirektör 
funktionsrättsstrateg 
trainee 
sekreterare 

 
Inledning 
Ordförande Ola Persson hälsar välkommen och öppnar mötet. Ledamöter 
och tjänstepersoner presenterar sig för den nya funktionsrättsstrategen 
Annelie Lindström. 
 
God och nära vård, hälsa och omsorg 
Utvecklingsledare Linnea Grankvist och ledningsstrateg Kristin Törnkvist 
informerar om målbilden för god och nära vård. Den är gemensamt beslutad 
av regionen och kommunerna i Värmland. De visar en kort film som 
beskriver målbilden. Den finns, tillsammans med annan information på 
webbplatsen regionvarmland.se/naravard. Omställningen utgår från att färre 
ska försörja fler, digitalisering som förändrar beteenden, förändrade behov 
och jämlik hälsa. Förflyttningar behöver göras i fyra huvudriktningar inom 
hälso- och sjukvården: fokus på person, samordning utifrån individens 
behov, göra patienter med flera till aktiva medskapare samt arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Omställningen till en nära vård sker över 
hela Sverige, men med lokala och regionala anpassningar. 

Processen hittills för att ta fram målbilden har skett genom workshops, både 
öppna och riktade mot specifika målgrupper. Nu handlar det fortsatta arbetet 
om prioriteringar om vad som är viktigast, gränsdragningsfrågor med mera. 
Under tiden pågår testverksamhet, till exempel mobila lösningar, där det 
som är bra sprids vidare. Hela tiden kontrolleras effekten av verksamheten.  
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Organisationerna förväntar sig att få vara med och påverka och kommer att 
driva på från de kommunala pensionärsråden också. 

Patientkontrakt handlar om att man som patient i vården ska ha rätt att veta 
vad nästa steg är och vad det är som händer överlag. Det är vårdens 
överenskommelse med patienten som tydliggör vårdens och patientens roll 
och det som är viktigt. Det är viktigt att det ses till att det ständigt byggs en 
förmåga i verksamheten för att ta vara på de idéer som genereras via 
patientkontraktet.   

Prostatacancer 
Urolog Carl Johan Bohman informerar om prostatacancer utifrån en fråga 
från rådet. Det är den vanligaste cancerformen i Sverige, med omkring 
10 000 nya fall per år. Screening med PSA-prov av män 50–70 år leder till 
relativt stor andel överdiagnostik. För att minska det används nu MR-
undersökning tillsammans med andra parametrar. För jämlik vård över 
Sverige används standardiserade vårdförlopp. I Värmland används 
organiserad prostatacancertestning (OPT) nu till alla män 50–75 år. Allt är 
automatiserat och görs via 1177.se alternativt via speciellt telefonnummer. 
Nationella rekommendationen är att ta provet vartannat år vid normalvärde.  

Temadagen 
Datum för temadagen fastställs till den 3 november med start kl 10, med 
fika från kl. 9.30. Föreläsningar under dagen, inklusive lunch och fika, är 
kostnadsfritt för pensionärsorganisationerna. 

Samverkansavtalet   
Revidering ska göras av samverkansavtalet inför ny mandatperiod. 
Organisationerna utser Rolf Lundberg, Thorsten Born, Irene Runkvist 
Karlsson och Eva Sandsgård att delta på ett möte för att lämna synpunkter 
till Annelie Lindström. 

Övriga frågor 
Nästa möte för pensionärsrådet är den 8 december. 

Vid anteckningarna, 

 

Elisabeth Ehne 


