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Rapport från möte med Landstingets Pensionärsråd, LPR, den 17 okt. 2017 

 
Plats: Landstingshuset Falun 

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

Närvarande: Ordföranden Ellen Norén och representanter för fyra 

pensionärsföreningar,  
 

 Från SPF Seniorerna Daladistriktet deltar ordinarie Lennart 

Lidström, Borlänge och Bosse Bjerner, Rättvik samt ersättaren, 

undertecknad Margareta Dunkars, Falun. 

 
Ellen Norén öppnar mötet och tackar för trevlig samvaro den 14 september då vi 
var inbjudna till Pensionärsrådet i Region Uppsala dit vi for med buss. Vid det 
samverkansmöte vi då hade fick vi ta del av deras erfarenheter i samband med 
regionaliseringen. ”Primärvårdens roll i framtida hälso-och sjukvård” med 
bikupediskussion var en givande programpunkt förutom redovisning från 
respektive pensionärsråd av aktuella ärenden. På eftermiddagen gjorde vi ett 
mycket intressant studiebesök på Dagvårdsavdelningen för Blod-och 

Tumörsjukdomar och Onkologiska Behandlingsavdelningen på Akademiska 
sjukhuset. Det är ju där som många patienter från Dalarna behandlas. Två 
läkare ägnade hela eftermiddagen åt oss och berättade engagerat om 
verksamheten. 
 
Vid dagens möte får vi flera aktuella rapporter från vårt landsting.                                             
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården redogör Hans 
Liljeberg för. Den ska gälla fr. o m. 2018-01-01 och ersätta betalnings-
ansvarslagen. Man fokuserar på samverkan mellan landsting och kommun som 
ska ge bättre möjligheter att ta hand om patienten både i sluten och öppen vård. 
När en patient kommer till den slutna vården ska ett inskrivningsmeddelande 
skickas till kommunen med uppgift om förväntad vårdtid. Kommunen får då 
möjlighet att i god tid planera för mottagandet då patienten är utskrivningsklar.  
 
Charlotta Borelius betonar i sitt anförande om Personcentrerad vård att 
patienten är den mest outnyttjade resursen och ska självklart vara en i teamet av 
vårdpersonal. Patientens berättelse – överenskommelse – dokumentation är 
gången vid vårdtillfället. 
 
Ambulansverksamheten i Dalarna är omfattande, berättar Andreas Dicander, 
biträdande verksamhetschef. I Dalarnas 23 ambulanser som är i drift vardagar 
finns specialistutbildade sjuksköterskor. I akuta situationer når ambulansen 90 
procent av befolkningen inom 30 minuter. Patienter med akut hjärtinfarkt, stroke 
och höftfrakturer körs direkt till respektive specialistklinik. När ambulansstationen 
i Rättvik flyttades till Leksand blev utryckningstiden 4 minuter längre för Rättviks-
borna. Arbetet med risk-och konsekvensanalysen pågår. 
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Information från Region Dalarna förmedlas av Helena Hanno Enochsson som 
ansvara för enheten Hälsa och välfärd. Byggdialog Dalarna syftar till att skapa 
ett effektivt och hållbart byggande. Man arbetar med upphandling av 
äldreboenden och studerar ny teknik för särskilda boenden. 
 
Sammanträdesplan för 2018 delas ut och fastställs. 
 
Under övriga frågor berättar Anders Pettersson, SKPF, att en vårdcentral i 
Borlänge nu prövar nya arbetsmetoder som kan vara intressant att ta del av. 
Han föreslår att Maria Gelin bjuds in till nästa möte som blir den 22 februari. 
 
Protokoll med bilagor från alla LPR-möten finns på landstingets hemsida 
 
http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och-protokoll/Pensionarsradet/ 
 
Vid pennan 
Margareta Dunkars 
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