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Art:  Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen 

 

Tid:  Torsdagen den 30e november 

  Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30-09.30   

  Pensionärsrådsmötet ordinarie möte  09.30-12.00   

   

Plats:  Akka B, Backa kulturhus, Selma Lagerlöfs torg 24 (en trappa upp) 

     

Ledamöter:  Kerstin Backström PRO, ordf. 

  Ingalill Alsterlind SKPF, vice ordf. 

 Solvig Sjöholm PRO 

 Liisa Sabell Finska pensionärsföreningen 

 Elna Gummesson SPF  

 Inger Emilsson PRO (ersättare)  

 Bengt-Göran Magnusson SPF (ersättare) 

 Birgit Andersson  SKPF (ersättare) 

   

Nämndledamöter: Dragana Todorovic  (S) 

 Hasse Andréasson  (MP) 

 

Övriga:  Björn Gunnarsson Sektorschef ÄO-HS  

  Jan Carlsson  Sekr. 

 

Inbjudna: Giovanna Gutierrez  

 Campusano Undersköterska Lillhagsparken 9 

 Carina Lundgren Enhetschef Lillhagsparken 9 

 Anna Holst Vårdcentralchef Närhälsan Backa 

  

Förhinder:  Ritva Kaihlamäki Finska pensionärsföreningen (ersättare) 

 Britt-Marie Törngren PRO (ersättare) 

 Catharina Perlenius  (M) 

 Olle Jonsson (L) 

 Mikael Wallgren  (V) 
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§ 1 

 

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS 

 

Ordförande Kerstin Backström hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde 

öppnat. 

 

 

 

§ 2 

 

NÄRVAROLISTA UPPRÄTTAS 

 

Beslut: Närvarolista upprättas. 

 

 

 

§ 3  

 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Beslut: Dagordning fastställs. 

 

 

 

§ 4 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

Beslut: Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

 

 

     

§ 5 

 

JUSTERARE ENLIGT JUSTERINGSORDNING  

 

Beslut: Enligt beslutad justeringsordning uppdras åt Elna Gummesson, SPF, att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 6 

 

LILLHAGSPARKEN 9 

 

Den 10 oktober 2016 beslutade Pensionärsrådet Norra Hisingen att bjuda in enhetschefer 

och undersköterskor från Norra Hisingens särskilda boenden för presentation och 

frågestund runt i förväg utsända frågeställningar avseende verksamheten. Vid dagens 

sammanträde samtalar pensionärsrådet med undersköterska Giovanna Gutierrez 

Campusano samt enhetschef Carina Lundgren om verksamheten vid Lillhagsparken 9. 

 

Beslut: Anteckna informationen 

 

 

§ 7 

 

NÄRHÄLSAN BACKA 

 

Anna Holst, Vårdcentralchef Närhälsan Backa, hälsas välkommen. Samtalet med 

pensionärsrådet utgår från rådets frågor till enligt nedan:  

✓ Fråga: Hur många listade patienter har Närhälsan, Backa Vårdcentral?  

Svar: Listade är 13675 personer. 

✓ Fråga: Räknas det efter antalet läkare man har eller hur beräknar man hur stort 

antal man får lov att ha? Eller är det upp till varje vårdinrättning?  

Svar: Det finns inget övre tak på hur många patienter som listas.   

✓ Fråga: Hur beräknas ersättningen per patient, tas det hänsyn till hur många lätt 

eller svårt sjuka eller multisjuka man har? 

Svar: Ersättning utifrån diagnos, genus, ålder, kvalitetsindikatorer samt 

täckningsgrad. 

✓ Fråga: Jag kan välja vilken vårdcentral jag vill, men jag får inte välja vilken 

läkare jag önskar. Där går det efter mitt födelsedatum. 

Svar: Vi klarar inte av att fullt ut tillgodose önskemålet om kontinuitet avseende 

speciell läkare. Vi måste fördela patienterna mellan de läkare som är i tjänst.  

✓ Fråga: Hur löser Backa Vårdcentral bristen på läkare eller sjuksköterskor som 

man hör talas om när det gäller sjukhusen?  

Svar: Genom att konkurrera med bra arbetsmiljö. 

✓ Fråga: Har ni hyrläkare i dagens läge? Och i så fall hur många?  

Svar: Har ingen hyrläkare. 

✓ Fråga: Finns det geriatrikläkare på vårdcentralen, eller på Norra Hisingen, som 

äldre kan söka tid hos? 

Svar: De läkare som finns på vårdcentralen är mycket kunniga inom det 

geriatriska området/är inriktade på geriatrik.  

✓ Fråga: Hur länge har en AT läkare tjänst på en vårdcentral innan den går vidare i 

sin utbildning? 

Svar: AT-läkare arbetar sex månader på vårdcentralen, sedan väljer de specialitet.  
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✓ Fråga: Varför kan en patient som gjort sig besvär med att åka ner till er för att 

beställa tid, inte få göra det, utan att få beskedet att åka hem och ringa till er? 

Det finns många äldre som inte klarar att fixa detta med knapptryck och att 

knappa in sitt personnummer och sedan lyssna till vad rösten säger. Att höra illa 

är också ett jätteproblem när det repeteras i luren. Varför kan det inte finnas 

hjälp att få till den som känner sig säkrare med att åka ner personligen? 

Svar: En sköterska tar emot och gör bedömning om man kommer ner till 

vårdcentralen. I övrigt kvarstår de telefon- och tidsbeställningsrutiner som är 

etablerade.  

✓ Fråga: Vad kan man göra för att korta dagens väntetider för att få tid till läkare? 

Det är inte bra att behöva vänta ung 8-10 veckor för att få tid. Och att sättas upp 

på väntelista, och att inte veta när man får tid är inte bra. 

Svar: Väntetiderna varierar.  

✓ Fråga: Kallas 80-åringar till hälsokontroll (som man ska göra) eller är det endast 

de som inte har någon kontakt på vårdcentralen? 

Svar: 80-åringar kallas inte till hälsokontroll.  

Övrigt: En rekommendation är att ta med sig medicinlistan vid besöket på vårdcentralen. 

Läkemedelsgenomgång görs vi varje receptförnyelse. 

 

 

 

§ 8  

 

UTVÄRDERING AV PENSIONÄRSRÅDET NORRA HISINGEN VERKSAMHETSÅR 

2017 

 

Sekreteraren informerar om att sammanställning av utvärderingsenkät över verksamhetsår  

2017 redovisas vid Pensionärsrådets sammanträde 2018-01-18.  

 

Beslut: Anteckna informationen 

 

 

 

§ 9 

 

FÖRVALTNINGENS INFORMATION 

 

Ekonomi 

Sektorschefen informerar om det ekonomiska läget avseende sektor äldreomsorg samt 

hälso- och sjukvård. Sektorns underskott är fortsatt stort men utvecklingen går åt rätt håll.   

Beslut: Anteckna informationen. 

 

 

 



 
 

 

Pensionärsrådet 

Norra Hisingen 

 

  

 Protokoll 8/17 

 Sammanträdesdatum 

 2017-11-30 

 

 5 

 

 

 

Taxa för äldreomsorg och funktionshinder samt kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 

Sektorschefen redogör för remissvar avseende Taxa för äldreomsorg och funktionshinder 

samt kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Pensionärsrådet vill till protokollet anföra att rådet ej ställer sig bakom höjningen av 

avgiften för trygghetslarm. 

Beslut: Anteckna att informationen givits och samråd genomförts. 

 

Uppföljningsrapport 3 

Sektorschefen informerar om redovisningen för stadsdelsnämnden avseende av 

Uppföljningsrapport 3 (UR3) där följande områden lyfts fram för äldreomsorg:  

 Resultat brukarenkäten 2017 

 Införandet av mobilt arbetssätt 

 ESF projektet Den visa organisation (ledarutvecklingsprogram, undersköterskans 

yrkesroll samt biståndshandläggare) 

 Förberedelse för intraprenad och lag om valfrihetssystem (LOV) 

För Hälso- och sjukvård lyftes följande:  

 Mobil hemsjukvårdsläkare Norra Hisingen 

 Antal besök per patient har ökat  

 Hälsospåret (Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård) 

Beslut: Anteckna informationen. 

 

LOV  

Sektorschefen informerar om att stadsledningskontoret värderar de 21 underlag som 

inkommit från företag som är intresserade av att etablera hemtjänst i Göteborgs stad.  

Beslut: Anteckna informationen. 

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017?  

Sekreteraren informerar om utfallet av Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen 2017?” Resultatet biläggs protokollet och behandlas vid 

pensionärsrådets sammanträde 2017-01-18. 

Beslut: Anteckna informationen. 

 

Nytt uppdrag 

Sektorschefen meddelar han tackat ja till nytt uppdrag som processledare för temagrupp 

äldre, som är ett samverkansforum mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. 

Sektorschefen, som påbörjar sitt nya uppdrag fr.o.m. årsskiftet, tackar alla för ett gott 

samarbete de gångna åren. 

Pensionärsrådet önskar lycka till med det nya uppdraget.  

Beslut: Anteckna informationen. 
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§ 10 

 

MÖTEN OCH BOKNINGAR 2018 

 

Beslut: Pensionärsrådet beslutar att under 2018 sammanträda enligt nedan:  

➢ Hemtjänstlokalen i Tuve:  

  18 januari, 15 mars, 19 april och 14 juni  

➢ Akka B Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg:  

  16 augusti, 20 september, 25 oktober och 6 december. 

 

 

 

§ 11 

 

STADSDELSNÄMNDENS INFORMATION 

 

Information från Stadsdelsnämnden Norra Hisingen.  

 

Beslut: Anteckna informationen 

 

 

 

§ 12 

 

INFORMATION FRÅN GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD 

 

Information från Göteborgs stads pensionärsråd.  

 

Beslut: Anteckna informationen 

 

 

 

§ 13 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Finsk enhet och hyresgäster 

Finska pensionärsföreningen ställer fråga om finsk enhet vid Glöstorpshöjden visavi de 

hyresgäster som idag bor på enheten.  

Sektorschefen svarar att inflyttning av finsktalande kommer att ske successivt.  

 

GPS-larm 

Finska pensionärsföreningen ställer fråga om GPS-larm. 

Sektorschefen svarar att den enskilde kan ansöka eller ge samtycke om GPS-larm.  
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Arbetsmiljöverket 

SKPF ställer fråga om besök av Arbetsmiljöverket. 

Sektorschefen svarar att sådant besök kommer att ske. 

 

 

 

§ 14 

 

MÖTET AVSLUTAS 

 

Ordföranden förklarar dagens sammanträde med pensionärsrådet avslutat.  

Alla önskar varandra God Jul och Gott nytt år! 
 

 

 

Vid protokollet:    

 

 

 

 

 

………………………………….  

Jan Carlsson sekr. 

Justeras: 

 

 

 

 

 

……………………………………  

Kerstin Backström, ordf. (PRO)    

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Elna Gummesson (SPF)   


