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1. Organisation  

Region Örebro läns Pensionärsråd (RPR) är del av Region Örebro läns politiska 

organisation och har en rådgivande roll till Regionstyrelsen. I RPR ingår 7 

förtroendevalda samt 6 ordinarie och 5 ersättare som representanter utsedda av 

pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPF.  

 

RPR har under året haft  7  halvdags sammanträden med fokus på frågor som berör 

pensionärens livskvalitet i beslutsprocesser och i Region Örebro läns arbete. 

Sammanträdena har hållits både fysiskt och digitalt.  

2. Mål och Uppdrag  

Målet är att genom rådet ge pensionärerna ökad delaktighet i samhällets insatser och 

att stärka inflytandet i frågor som gäller gruppen pensionärer.  

 

Som rådgivande organ till Regionstyrelsen utgör RPR ett strategiskt viktigt forum för 

omvärldsbevakning och kunskapsspridning om pensionärens särskilda förutsättningar 

samt verkar för att frågor som berör och påverkar målgruppen uppmärksammas i 

Region Örebro läns verksamhetsplanering.  

 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 

företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Örebro län. Representanterna 

ges möjlighet att informera och ge förslag till lämpliga anpassningar gällande 

regionens vård- och serviceutbud som berör pensionärens möjlighet till god 

livskvalitet.  

 

3. Aktiviteter 2021 

 

En aktivitet som informerats om i RPR under  2021   är den primärvårdsundersökning 

alla pensionärsorganisationerna tillsammans  genomfört under 2020 och 2021. Fokus 

för undersökningen är hur väl vårdcentralerna svarar mot äldres behov. Resultatet 

presenterades på sammanträdet i december. 
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4. Föreläsningar 

RPR inbjöd och lyssnade under år 2021 till flera föreläsare från Region Örebro län.  

Föreläsningarnas innehåll utgick från aktuella behov, speciellt då pandemin samt den 

förteckning av ämnesområden/teman som noterats i verksamhetsplanen för 2021.  

Vissa föreläsningar genomfördes vid fysiska möten, andra helt digitalt.  

Föreläsningar: 

"Nyheter i Region Örebro läns patientavgifter "  

Gabriel Stenström, utredare Hälso — och sjukvårdsstaben, Region Örebro län 

 

"Information om rapporten till IVO"  

Helena Walfridsson, Chefläkare, på Patientsäkerhetsenheten, Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro län 

Björn Strandell, distriktsläkare, Skebäcks vårdcentral, och medicinsk rådgivare på  

Hälsovalsenheten , Region Örebro län 

redogjorde för den  

 

”Stadstrafiken i Örebro” Fredrik Eliasson, enhetschef, Länstrafiken, Region Örebro 

län 

”Pandemi-  och vaccinationsläget nu samt  planeringen framåt” Hans Fredlund 

(HF), specialistläkare som tidigare varit Region Örebro läns smittskyddsläkare.   

Vi har kontinuerligt tagit upp Pandemin. Under året fått information om läget i 

Pandemin i regionen, gällande smittade och inlagda patienter på sjukhuset samt om 

vaccinationsläget. 

 

”Vårdcentralsundersökningen” Anders Niklasson, utvecklingsledare, Region Örebro 

län,  Margareta Jansson, vice ordförande, Region Örebro läns Pensionärsråd. 

 

”Uppföljning av förändrade jourlinjer nattetid på Lindesbergs lasarett” Ewald 

Ornstein, Verksamhets – och klinikchef, Ortopediska kliniken, Region Örebro län. 

 

”Nära vård” Jan Sundelius, utvecklingsledare  på Områdesledning nära vård, Region 

Örebro län och Malin Duckert Ek, projektledare på Välfärd och Folkhälsa, Region 

Örebro län. 

 

”Nuläge och framtid angående pandemin” Rickard Simonsson, regiondirektör, 

Region Örebro län 

 

  ”Hur ska vi komma ikapp med den vård som fått vänta under pandemin?”  

Jonas Claesson, förvaltningschef, Hälso – och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro 

län 
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”Närtrafik” Jan Berglöf, projektledare närtrafik och BRT, utredningssekreterare på 

Allmän och strategisk kollektivtrafik, Region Örebro län 

Han informerade om förändringar i kollektivtrafiken som testats inom några 

kommuner och som kommer att träda i kraft januari 2022. 

 

”Fokus äldre i den nära vården” Karolina Stridh, chef på  staben Hälso- och 

sjukvård, Region Örebro län. Hon informerade om uppdraget som vårdcentralerna har 

utifrån “Kokboken” som gäller för alla vårdcentraler i regionen. 

 

”Rapport vårdcentralsutredningen”  

Margareta Jansson, Agneta Nilsson med flera  

En rapport har skrivits av pensionärsorganisationerna utifrån en intervjuundersökning 

med alla vårdcentralschefer. Resultatet  rapporterades till rådet i December. 

 

”Ambulansflyg i Sverige”    

Ola Karlsson, styrelseordförande i Svenskt Ambulansflyg och oppositionsråd, M, 

Region Örebro län  information om att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

(KSA) kommer att utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap 

dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats utifrån en sammanvägning av 

Sveriges 21 regioner, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med 

flygplan, tjänsten gäller hela Sverige.  

 

 

 

 

 

 


