
   

        

Minnesanteckningar från möte med patientråden 2016-09-08. 

 
Plats: SPF Seniorernas kansli i Falun 

Tid: torsdagen den 8 september 2016 kl. 14.00. 

Närvarande:  Anita Bergqvist och Karin Olausson, Britsarvet, Silja Lagerberg, 

Grycksbo, Ulla Jansson, Norslund, Harriet Engström, Tisken och 

Margareta Dunkars, sammankallande. 

Frånvarande:  Sigrid Strand, Grycksbo, Sonja Schnürer, Norslund, Ingvar 

Mårtensson, Tisken 

 

Ingvar har meddelat förhinder p.g.a. resa och Sigrid Strand som är nyvald kunde inte 

komma då akut sjukdom inträffat i familjen. 
 

Häftet Medlemsnytt från SPF Seniorerna Falun har just kommit ut och vi konstaterar att det 

som står om Patientråden är korrekt. Anita önskar att hennes mobilnummer införs i nästa 

nummer. 
 

Erfarenheterna från årets arbete i Patientråden visar att verksamheten vid vårdcentralerna 

fungerat i stort sett bra:  

Ulla berättar att VC Norslund har många läkare varav två dels forskar och dels arbetar 

på vårdcentralen. Två läkarassistenter har arbetat i sommar på vårdcentralen men är nu 

tillbaka till sina studier. Kjell Persson som är ordförande i Hälso-och sjukvårdsberedningen 

och ansvarar för Patientråden brukar ägna mycken tid åt listorna som visar antalet patienter 

som är listade vid vårdcentralerna i Dalarna. Hädanefter kommer de "uppdelade listorna" 

över Britsarvet-Grycksbo och Norslund-Svärdsjö inte att redovisas. Jonas Hampus är 

Omvårdnadsförvaltningens representant vid VC Norslund. 

Silja rapporterar från VC Grycksbo. Det är en vårdcentral som har gott renommé. Inga 

stafettläkare finns där. Generationsskifte pågår. En promenadgrupp startar denna månad. 

Anita berättar att VC Britsarvet har en stafettläkare och ny avdelningschef. 
 

Vi diskuterar förhållandena på vårdcentralerna och vilka förbättringar vi kan föreslå: 

Framkomligheten på telefon är bra tack vare systemet med att en sjuksköterska ringer upp. 

Det är svårt att få läkartider. Siljas förslag om en återbudskö borde få gehör. 

Det kan ta lång tid att få remissbekräftelse från specialistmottagningar. I vissa fall slarvas 

remisserna bort. Detta ärende tar jag med till LPR (Landstinget Pensionärsråd) 

Svar på provtagning: önskvärt att få protokollet och inte bara svaret att ”det är bra”. 

Bussförbindelser: förödande att Mjuka linjen dras in. 

Parkeringsplatser: inga stora problem vid vårdcentralerna – däremot vid lasarettet. 

Färdtjänst: Nästa halvårsskifte tar Dalatrafik över beställningscentralen så det finns hopp 

om bättring. 

Trivsammare väntrum: filmer från gamla Falun är bättre än ordinarie TV-program som 

rullar på. Namnen på brukarråden aktualiseras på anslagstavlorna och i pärmarna. 
 

Nästa möte i september 2017. Övrig kontakt via e-post och telefon. 

Margareta Dunkars 


