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Plats och tid: Lokal Fredrika Bremer Kompetenscentrum Annebo, den 10 mars 2022,  
klockan 9.15-12.25 

  
Närvarande 
ledamöter: 

 
Ann-Charlotte Johansson (C), ordförande 
Lennart Svantesson (KD) 
Magnus Pettersson (S) §§ 1-5 
Kenneth Johnsson (SD) 
Bernth Johnsson, PRO 
Birgitta Jönsson, PRO 
Styrbjörn Gustavsson, SPF 
Christel Svensson, SKPF 

  
Frånvarande 
ledamöter 

 
Teo Zickbauer (S) 
Magnus Pettersson (S) §§ 6-8 
Birgitta Sjölin Johansson, SPF 
Karin Karlsson, SKPF 

  
Tjänstgörande 
ersättare:  

 
Anitha Fredriksson, SPF för Birgitta Sjölin Johansson, SPF 
Ingrid Liljedahl, SKPF för Karin Karlsson, SKPF 

  
Ersättare: Gun Ohlsson, PRO 

Inger Löfblom Sjöberg, SKPF 
  
Ansvarig 
tjänsteperson:  

 
Ros-Marie Nilsson, regionstabschef 

  
Tjänstepersoner: Ingemar Lilja, Chefläkare primärvård § 3 

Håkan Frej, verksamhetschef fastighetsteknik/lokalvård § 4 
Peter Lilja, regiondirektör §§ 5-6 
Monica Magnusson, ekonomidirektör § 6 
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Övriga:  Lennarth Förberg (M), regionstyrelsens ordförande § 5 
Plats och tid för 
justering: 

 
Justeras digitalt 

  
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
 
_______________________________ 
Annelie Ottosson 

 
Paragraf 

 
1 - 8 

 
Ordförande 

 
 
______________________________________________________ 
Ann-Charlotte Johansson (C) 

 
Justerare 

 
 
______________________________________________________ 
Styrbjörn Gustavsson (SPF) 
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§ 1/22 
 

Val av justerare samt tid för justering 

Pensionärsrådet beslutar  
 

1. Att utse Styrbjörn Gustavsson, SPF, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 2/22 
 

Godkännande av föredragningslista 

Pensionärsrådet beslutar  
 

1. Att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.    
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§ 3/22 
 

Egenremiss 

 
Chefläkare primärvård Ingemar Lilja börjar informationen med en kort genomgång av 
patientmaktslagen från 2015 vilket innebär att:  
 

• Du som patient har rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen 
specialistvård i hela landet, du kan också fritt välja mellan alla behandlingsalternativ. 

• Alla ska få sina medicinska behov bedömda på samma sätt, men vårdgarantin gäller bara 
regionens egna invånare. 

• Den nuvarande informationsplikten utvidgas, vilket innebär att du som patient ska få 
information om ditt hälsotillstånd. 

• Möjligheten till en ny medicinsk bedömning ska utökas. 

• Barnens inflytande över sin vård ska bli tydligare. 

• Du som patient ska kunna välja en fast läkarkontakt i ett annan region. 

• Om du som patient får vård i annan region ska du själv betala din resa. 
 
När det gäller egenremiss inom Region Blekinge så kan du i vissa fall söka vård vid en 
specialistmottagning utan remiss. Däremot rekommenderas du att i första hand ta kontakt med 
en vårdcentral. En del av våra specialistmottagningar kräver en remiss eller att patienten skriver 
en så kallad egenremiss där du som patient själv ska beskriva ditt medicinska tillstånd och varför 
du söker vård. 

 
Ibland kan du få en remiss till specialiserad vård i en annan region. Det är till exempel om den 
vård du behöver inte finns där du bor.  
All information kring egenremiss och vad som gäller i de olika regionerna finns på ”1177 
vårdguiden”.  
 
Avslutningsvis så nämndes den nationella vårdgarantin och vad den innebär.  
 
Bilder bifogas (bilaga 1). 
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§ 4/22 
 

Appar, parkering etc  

 
Verksamhetschef Håkan Frej lämnar information om följande:  
 

• Redovisning parkeringsmöjligheter inom region Blekinge.  

• Parkeringskarta inom sjukhusområdet Karlskrona och Karlshamn 

• Brunnsgården, placering parkeringsautomat 

• Borggården, möjlighet till icke-handikapplatser? 
 
Att kunna betala med mynt i Region Blekinges parkeringsautomater är på väg att försvinna och 
kommer att ersättas av appar och betalkort. Idag används appen ”parkera i Blekinge” men till 
hösten kommer det att bli en ny upphandling av en ny parkeringsapp.  
En parkeringskarta inom sjukhusområdet Karlskrona och Karlshamn visades.  
 
Problematik kring placeringen av parkeringsautomaten på Brunnsgården togs upp.  
Displayen på den befintliga parkeringsautomaten är placerad i ett väderstreck så att dagsljuset 
bländar displayen varav det är svårt att uppfatta vad som står på displayen. Risken kan bli att 
betalningen inte genomförs på rätt sätt och det kan ges parkeringsbot.  
Håkan Frej informerar om att Brunnsgården ägs av ett fastighetsbolag och parkeringen sköts av 
ett parkeringsbolag och Region Blekinge har därmed svårt att påverka.  
Pensionärsrådet är överens om att displayen på parkeringsautomaten måste riktas om så 
bländning minimeras alternativt montage av solavskärmande funktion. 
Håkan Frej tar kontakt med parkeringsbolaget alternativt fastighetsägaren inom Brunnsgården 
och meddelar pensionärsrådets ställning.  
 
Problem finns också när det gäller parkeringssituationen på Borggården då det gäller ”icke-
handikapplatser”. Håkan Frej informerar om att det är svårt att göra förändringar då Region 
Blekinge inte äger marken men tar med sig frågan och återkommer.  
 
Bilder bifogas (bilaga 2). 
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§ 5/22 
 

Regionens utveckling  

Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg inleder informationspunkten om regionens 
utveckling.  
Informationen inleds med vår vision "Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa". 
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra 
ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, 
kultur och bildning.  
Vi har ett brett samarbete med aktörer som Visit Blekinge, regionsamverkan Sydsverige, 
regionala samverkansrådet; Brysselkontoret, Techtank AB, Almi, Creater Copenhagen, flyglinje 
Frankfurt. 
 
Regiondirektör Peter Lilja fortsätter informationen med att gå in på regionens utmaningar, 
uppdrag och möjligheter.  
 
Region Blekinges viktiga dokument i styrprocessen är: Planeringsförutsättningarna, regionplanen 
och årsredovisningen.  
 
Pensionärsrådet önskar att få en uppföljning av Peter Liljas och Lennarth Förbergs föredragning 
om regionens utveckling på nästa sammanträde med pensionärsrådet. 
 
Bilder bifogas (bilaga 3).  
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§ 6/22 
 

Ekonomin 

Ekonomidirektör Monica Magnusson informerar om årsbokslutet för 2021.  
Resultatet blir för år 2021 landar på +387 mnkr varav verksamhetens resultat är +141 mnkr och 
finansnetto +246 mnkr. 
Resultaträkningen gicks igenom samt hur resultatet hanteras.  
 
Regiondirektör Peter Lilja medverkar under punkten.  
 
Bilder bifogas (bilaga 4).  
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§ 7/22 
 

Övrigt/framtida planering 

Vid punkten övrigt och planering för nästa sammanträde så önskar pensionärsrådet att följande 
punkter tas upp:  
 

• Hur rekryterar Region Blekinge sjuksköterskor och vad gör för att behålla dem. 

• Vårdskuld – Med anledning av det tillskott på 90 mkr för uppskjuten vård, medel som 
ska användas under 2022.  Pensionärsrådet vill få ta del av vad klinikerna tagit fram för 
planering för att omhänderta ”vårdskulden” och hur det har gått fram tills nu med 
uppdraget. 

• Vaccinationer, TBE, Bältros. 

• Information från smittskyddsläkaren. 

• Tandläkarsituationen.  

• Uppföljning av Peter Lilja och Lennarth Förberg om regionens utveckling.  
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§ 8/22 
 

Nästa sammanträde  

Pensionärsrådet beslutar  
 

1. Att nästa sammanträde med pensionärsrådet ska äga rum den 12 maj 2022. 
 
Ordförande framför ett tack till ledamöter och ersättare för ett bra sammanträde.  

Därefter avslutas sammanträdet.  

 



 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet.  

Var vänlig verifiera dokumentet på https://sign.regionblekinge.se/validate  

 

 

 
Den här sidan är tillagd av Region Blekinges underskriftstjänst. Sida 1 
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