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Rapport från möte med Landstingets Pensionärsråd, LPR,  

den 7 februari 2017 

 
Plats: Landstingshuset Falun 

Tid: Tisdagen den 7 februari 2017 kl. 13.00 – 15.30 

Närvarande: Vice ordförande Karin Jacobsson och representanter för fyra 

pensionärsföreningar. 
 

 Från SPF Seniorerna Daladistriktet deltar ordinarie representanterna 

Lennart Lidström, Borlänge och Bosse Bjerner, Rättvik samt 

ersättarna Tommy Gylling, Ludvika och undertecknad Margareta 

Dunkars, Falun. 

 
Landstingsrådet Elin Norén, ordinarie ordförande, är förhindrad att delta liksom 
primärvårdschefen Ulf Börjesson och Gunilla Lillhager från LD-Hjälpmedel. 
Lennart Lidström ifrågasätter med skärpa Ulf Börjessons frånvaro för andra 
gången. Vi har mänga angelägna ärenden som gäller förhållandena på 
vårdcentralerna som han är ytterst ansvarig för. Vid nästa LPR-möte har han 
lovat delta. 
 

Under punkten ”Landstinget informerar” rapporterar ordföranden i Hälso-och 
sjukvårdsberedningen, Kjell Persson, från akutmottagningarna som har ett 
ansträngt läge. Därifrån vädjar man om att sjuka i första hand kontaktar 1177 
eller sin vårdcentral. Det är bra att veta att på akutmottagningarna tjänstgör 
läkare under utbildning. Specialistläkare finns endast som bakjour. 
Landstinget gick 168 milj. plus i fjol – pengar som ska användas till avbetalning 
av den stora skulden. 
Många utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhusen p.g.a. att 
kommunerna inte har lämpliga platser för dem. Lättvårdsavdelningar på 
sjukhusen skulle lösa problemen till en del. 
Allt som ingår i högkostnadsskyddet är gratis för personer över 85 år 
folkbokförda i Dalarna. 
Helikopterplattor byggs i Falun och Mora. Färre parkeringsplatser under 
byggtiden vållar problem. 
Bosse Bjerner efterlyser utredningen som ligger till grund för indragningen av 
ambulansen i Rättvik. Sekreteraren ska efterforska den. 
 
E-vårdcentralen är nu igång. Projektledaren Matts Lindgren informerar om att 
avsikten är att avlasta akut-och vårdcentralerna och öka tillgängligheten för 
svårare sjukdomsfall. Man laddar ner Min vård-appen och loggar in med Mobilt 
BankID, beställer tid för konsultation hos aktuell vårdpersonal och blir uppringd 
för videosamtal under 15 minuter. Det kostar 200 kr hos läkare och 150 kr hos 
t.ex. sjukgymnast. Faktura skickas. 
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Anna-Kari Rynoson informerar om landstingets tandvårdsstöd till den som är 
sjuk eller har stort behov av personlig omvårdnad. Ordinarie tandläkare kan ge 
närmare information eller också kan man kontakta Enheten för tandvårdsstöd 
telefon 0225-494202. 
För de som inte har funktionsnedsättning ansvarar Försäkringskassan. ”Allmänt 
tandvårdsbidrag” som dras direkt vid betalning på tandkliniken. Det utgår med 
300 kr per år och får sparas i två år. Ett högkostnadsskydd träder in om större 
arbeten behöver göras. 
 
I protokollet från den 13 september i fjol nämns i § 27 att Håkan Jansson från 
Kollektivtrafikrådet önskade ha oss som referensgrupp i arbetet med att 
utvärdera tillgängligheten i kollektivtrafiken i länet. Han återkommer nu med 
besked om hur det ska gå till. Under mars månad ska vi göra fältstudier genom 
att med buss och tåg besöka fem platser och bl.a. kontrollera tillgänglighet. En 
utvärdering ska göras med sikte på en åtgärdsplan. 
Flextrafiken är inte mycket utnyttjad. Det är bara till vissa landsortslinjer man 
har s.k. anropstrafik. Senast två timmar före avresetid ska man ringa 
beställnings-centralen. 
Emily Eriksson ansvarar för särskild kollektivtrafik där färdtjänsten ingår. 
Prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i det reviderade 
färdtjänstreglementet. Från den 1 juli i år kommer Dalatrafik att sköta 
beställningscentralen som ska ligga i Borlänge i stället för som nu i Moldavien. 
Man samordnar färdtjänstresorna med sjukresor i möjligaste mån. 
 
 
Margareta Dunkars 
 
 


