
2018-09-27 Rapport från patientrådskommittén 

 Det har varit ett möte innan sommaren. Representanter från de olika vårdcentralerna 

deltog. Inget mer möte under hösten. Representanterna skickar minnesanteckningar 

från de olika patientrådsmöten som är till Eva G. 

 Rapport har nyligen inkommit från möte på Tiskens Vårdcentral samt Falu 

Vårdcentral. 

 Tiskens vårdcentral har en tillförordnad chef vid namn Karolina Estman. De har även 

en ny avdelningschef, Anna Wiklund. Anna kommer från Falu kommun där hon 

tidigare arbetat med hemtjänst och nattpatrull. 

 På Tiskens möte framkommer det att det finns brister vad gäller återkoppling till 

patienter angående provtagningsresultat. Detta har även tidigare varit uppe till 

diskussion på ett Patientrådsmöte. 

 Falu Vårdcentral har för närvarande prickmottagning en gång per vecka för 

bedömning av hudförändringar. 

 För att minska köerna i receptionen har Falu Vårdcentral beställt en 

incheckningsapparat. Utvärdering kommer att ske för att se om fler åtgärder behöver 

göras. 

 Falu Vårdcentral har fn 14500 patienter listade och de är trångbodda. De planerar en 

utbyggnad av Södra Mariegatan. 

 Falu Vårdcentral informerar om hur de arbetar med psykisk ohälsa: 

Gruppbehandling för äldre - deras psykosociala team har identifierat flera äldre 

patienter med oro och ångest. Dessa kommer att erbjudas gruppbehandling en gång 

per månad under den mörka årstiden. Efter gruppen kommer man att kunna stanna 

kvar för en fika. Syftet är både behandling samt möjlighet att träffa andra och ta sig ur 

ev ensamhet. Vårdsamordnare - Falu Vårdcentral ingår i ett 3-årigt projekt för att 

kvalitetssäkra behandlingen av depression och ångest i alla åldrar. De har därför 

anställt en vårdsamordnare, en psykiatrisjuksköterska, som kommer att följa upp 

patienter som behandlas för ångest och depression. Själva behandlingen kommer 

fortsatt att utföras av vårdcentralens psykosociala team och läkarna. 

 Influensavaccin: Så fort att Falu vårdcentral får hem vaccin så börjar de vaccinera de 

patirnter som kommer på besök till mottagningarna. Det kommer också att vara Drop 

in på Kaserngården tisdagar och torsdagar på eftermiddagen med början den 6/11. 

Annons kommer i Annonsbladet och på hemsidan. 

 Vaccination mot lunginflammation: From förra året rekommenderas två sprutor mot 

lunginflamation. Det är två olika preparat där den ena sprutan - som man tar först - 

kostar 465 kr utan stickavgift (250kr), den andra sprutan kostar 165 kr utan stickavgift. 

Är man 65 år och äldre behöver man inte betala stickavgift för dessa båda sprutor. 

Denna vaccination kan man inte få i samband med influensavaccinationen då det krävs 

läkarordination. 


