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Rapport från möte med Landstingets Pensionärsråd, LPR, den 17 maj 2017 

 
Plats: Landstingshuset Falun 

Tid: Tisdagen den 17 maj 2017 kl. 13.00 – 15.30 

Närvarande: Ordföranden Ellen Norén, representanter för fyra pensionärsföreningar, 

primärvårdschefen Ulf Börjesson, projektledare Region Dalarna, Göran 

Carlsson, Hörcentralens verksamhetschef Gunilla Fransman och 

Gunilla Lillhager, chef för LD-hjälpmedel 
 

 Alla representanter för SPF Seniorerna Daladistriktet deltar; 

ordinarie Lennart Lidström, Borlänge och Bosse Bjerner, Rättvik 

samt ersättarna Tommy Gylling, Ludvika och undertecknad 

Margareta Dunkars, Falun. 

 
Det nya landstingsrådet Elin Norén, ger ett gott intryck. Hon är tydlig och kunnig 
och ger plats för frågor och synpunkter men håller tiderna. 
 
Primärvårdschefen Ulf Börjesson är med denna gång efter påtryckning av 
Lennart Lidström. Det är inte sådan kris i vården som medierna framhåller, 
påpekar Ulf, utan han visar att Sverige är på topp när det gäller effektivitet i 
sjukvården och att sjuktalen gått ner betydligt. Hans bilder kommer att bifogas 
protokollet. Primärvården ska stärkas. Ett stort problem är fortfarande 
läkarbristen men hyrläkarna ska vara borta 2019. Utredningen ”Effektiv vård” ger 
flera förslag till förbättringar för patienterna. Min fråga om man tänker inrätta 
äldrevårdcentraler eller äldresjuksköterska på vårdcentralerna som tar emot 
samtal direkt utan knapptryckningar viftar han bort och menar att en fast 
vårdkontakt är bättre! Personalen i ambulans och hos Vårdguiden bedömer vart 
patienten ska hänvisas. Långa väntetider på akuten ska undvikas. Höftfrakturer, 
t.ex. körs direkt till vårdavdelning. Man ska inte behöva sitta i väntrummet mer 
än en kvart – se´n ska besked ges om orsaken.  
Landstingets E-vårdcentral ”Min vård” fungerar bra. Exempel är 90-åringar som 
klarar av att ta kontakt med läkare via internet. Ulf varnar för de privata 
internetläkarna KRY och ”Min Doktor”. De har inte tillgång till journaler och 
dokumenterar inte kontakterna. De debiterar landstingen stora summor. 
 
Göran Carlsson, projektledare för *Region Dalarna” arbetade tidigare med 
storregionen som inte blir av. Nu är det Region Dalarna och Landstinget Dalarna 
som arbetar tillsammans inför bildandet av en länsregion i Dalarna. 

Kommunpolitikernas inflytande kommer att utökas från kommunal till regional 
nivå. Länet kan lägga större kraft särskilt i utvecklingsfrågor. En länsregion för 
Dalarna kan som tidigast börja gälla från januari 2019. 
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Gunilla Fransman är inbjuden från Hörcentralen i Borlänge för att klargöra 
anhörigas roll när en hörselskadad person besöker hörcentralen. Lennart 
Lidström har vid ett tidigare möte ifrågasatt varför anhöriga inte erbjuds att vara  
med och få information om bl.a. bemötande. Gunilla betonar att anhöriga är 
välkomna vid besöken och få info om vad den nya livssituationen kan innebära 
av sorg över en förlorad funktion och trötthet av ansträngningen att lyssna. 
Förutom att man måste tala direkt till den hörselskadade i vanlig samtalston ska 
man ha bra belysning och inga bakgrundsljud. Hörande bör hjälpa till att få 
föreläsare att använda hörslinga, som ska finnas i offentliga lokaler. Dessa 
ämnen tas upp vid de informationsträffar som ordnas på olika håll i länet. Gunilla 
ska se till att informationen om träffarna sprids på ett effektivare sätt. 
 
Gunilla Lillhage redogör för den omflyttning som nu pågår inom LD-hjälpmedel. 
Man kommer att samla alla funktioner i nya lokaler i Borlänge. Hörcentraler ska 
finnas kvar i Falun och Mora liksom hjälpmedelsshoper. Vi inbjuds till invigning i 
Borlänge den 7 november. 
 
Under flera år har ett utbyte skett mellan pensionärsråden i Örebro län och 
Dalarna då vi besökt varandra. I år är vi inbjudna till LPR i Uppland den 14 
september. Dessa studiebesök brukar vara mycket lärorika. Det ordinarie möte 
vi skulle ha den 12 september flyttas då till den 14 september. 
 
Under övriga frågor påminner Bosse Bjerner om att han i höstas efterlyst 
konsekvensanalys för ambulansindragningen i Rättvik. Mats Rosin ska försöka 
få fram uppgifterna till nästa möte. 
 
Vi pennan 
Margareta Dunkars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


