
Rapport från KPR/LPR  (Kommunala Pensionärsrådet, 

Landstingets Pensionärsråd) 

 

I KPR ingår ledamöter från Anhörighetsföreningen, Finska föreningen, SPF och PRO. Vi har 

ett gott samarbete mellan oss vilket är en förutsättning för att vi ska lyckas med vår uppgift 

att tillvarata de äldres behov av en bra och god äldreomsorg. 

Vi har ett samråd tillsammans med kommunens nämnder och styrelser, tillika när det gäller 

Landstinget i Uppsala.  

Vi är numera remissinstans i de frågor som rör äldreomsorgen samt hälso- och sjuk-

vårdsfrågor.  

KPR är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.  

Fråga som vi lyckats genomföra är en mycket bra 

färdtjänst.  Under sex års tid har vi arbetat på detta 

tillsammans med HSO. 

 

 

 

Ledamöter har under året aktivt deltagit i en referensgrupp som 

har planerat och genomfört boendet på Solängen. I våras var 

det invigning av Solängen med 40 st lägenheter med bistånds-

beslut, varav 20 är inflyttade. Vi har också varit med och drivit 

frågan om att Solängen skall ägas och drivas i kommunal regi, 

vilket nu är fallet.  

 

Vi har också agerat för att tjänsten som äldreombudsman skall återbesättas samt föreslagit 

inrättandet av ett demensteam. Tyvärr är det så att insjuknandet i någon form av demens 

ökar och debuterar i allt yngre ålder. Större krav ställs på anhöriga därför kan ett demens-



team ha synnerligen stor betydelse. Vi har också förespråkat att teamet utgår från 

anhörigcentrum (Lokaler på Källvägen).  

Intervjuer för nyanställd enhetschef, Remissvar tillsammans med handikappföreningar som 

avser ”Riktlinjer för biståndsbedömning samt Riktlinjer för hjälpmedel, är sådant som vi har 

varit med och format.  

Under året har vi också haft regelbundna 

möten med vårdcentralerna.  Där har frågor 

som läkemedelsgenomgångar för 75+ med fler 

än fem läkemedel påtalats och det har utlovats 

att detta skall ske. Vi har förordat att det skall 

finnas tillgång till geriatriker för multisjuka.  

Vilket numera finns. Geriatrikern har numera 

ansvar för samtliga äldreboenden i kommunen.  

 

Just nu har vi uppe frågan om ett ledsagarteam. Pengar är avsatta för detta team i 2014 års 

budget.  

Vi har deltagit i planeringen av senior-

veckan samt inbjudit både politiker och 

föreläsare till våra medlemsmöten.  

Det har varit personal från vårdcen-

tralerna och pratat om bl a ”Faror i 

hemmet”, Egenvård, Demens samt 

genomgång av hur man kan lindra Atros.  

 

 

Vi är fortlöpande med på seminarier för att lära oss och ta del av andras erfarenheter. 

Vi hoppas att vi fortsättningsvis skall ha lika bra samarbete med alla inblandade parter. 



LPR (Landstingets pensionärsråd) representeras i södra länsdelens SPF samråd av endast en 

person från Håbo de 2 senaste mandatperioderna. Liksom KPR är LPR remissinstans i lands-

tingets hälso- och sjukvårdsfrågor samt även i trafikfrågor. Vi har tillsammans med de sex 

övriga pensionärsorganisationerna som ingår i LPR kraftfullt agerat i kosthållningsproblema-

tiken vid lasarettet i Enköping och UAS, motsatt oss neddragningen av geriatriska vårdplat-

ser vid UAS, påtalat de långa väntetiderna främst inom ortopedkliniken samt de påtagliga 

bristerna inom patientsäkerheten i vården. Vi har dessutom deltagit i seminarier och 

studiebesök. 
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