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Minnesanteckningar - Patientråd 

200225 Deltagande: Kurt Lennart Karlsson, Siv Hansson, Siv 
Ahlén, Solweig Hult, Gunnel Engemoen, Bo engzell, Frida 
Hellberg 

1. Frida hälsade alla välkomna och alla presenterade sig. Frida frågar efter godkännande att få 

lägga alla i samma maillista, det är godkänt men Frida försöker ändå att dölja namnen. Frida 

kommer att kalla till möte, föra anteckningar och ha med fika. 

2. Frida informerar om förväntningarna på rådet. Att mötet ska ansvara för att ta med information 

och frågor från invånarna och föra informationen ut till invånarna. Tanker är att utöka gruppen 

för att få med fler delar av kommunen. Representanter från missbruk, barn och unga, kyrkan 

och psykisk ohälsa saknas. Vi kommer aktivt arbeta för att få med representanter för dessa 

delar. Samtliga kommundelar är representerade.  

3. Frida informerar om vad vårdcentralen gör idag och hur vi planerar framåt, bifogar powerpoint.  

4. Film från STRAMA ses angående antibiotika behandling och vi diskuterar kring denna. Viktigt 

att endast använda antibiotika till rätt patienter så vi inte får en resistens för antibiotikan. 

5. Frågor som Frida inte kan svara på tas med till nästa möte. Hur kallas patienter till apotekaren? 

Pneumovax, hur fungerar det? Det finns inget att äta eller dricka på vårdcentralen, kan 

behövas om man väntar på sjukresa och så vidare, varför togs automaten bort? Yngre med 

demensdiagnos, har de vårdplan och finns det någon grupp för dem? 

6. Till kommande råd vill man ta upp följande frågor 

Sjukresor, fungerar inte i dagsläget, kan Dalatrafik/sjukresor komma med till mötet?  

Fötter, vad är det för riktlinjer där, upplever att läkarna är dåliga på att bedöma fötter. 

Allergier- information 

Ungdomsmottagningen, hur fungerar den 

Hemsjukvården, vad är det som gäller där 

7. Nästa möte 19/5-20 

 

 

Anteckningar förda av Frida Hellberg  


