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Rapport från möte med Landstingets Pensionärsråd, LPR, den 22 feb. 2018 
 
Plats: Landstingshuset Falun 

Tid: Torsdagen den 22 feb. 2018 kl. 13.00 – 15.30 

Närvarande: Ordföranden landstingsrådet Elin Norén, representanter för tre 

pensionärsföreningar, politiska partier och landstinget. 

Från SPF Seniorerna Daladistriktet deltar ordinarie ledamöterna Lennart 

Lidström, Borlänge och Bosse Bjerner, Rättvik samt ersättarna Tommy 

Gylling, Ludvika och undertecknad Margareta Dunkars, Falun. 
 

Elin Norén öppnar mötet och informerar oss om att SVTs Dokument Inifrån följer 
henne under veckan och att de är med på mötet och filmar. De gör en 
dokumentär om sjukvårdens styrning och utveckling och hon är en av de 
personer som porträtteras i dokumentären. 
 

Vi får en information om Byggdialog av Åke Persson, Region Dalarna. Han 
redogör främst för en Äldreboendegrupp som samlar kunskap och erfarenheter 
av byggande för äldre i Dalarna och försöker få till stånd samråd och 
erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i byggprocessen. Vi påtalar att 
pensionärsorganisationerna, som ju representerar brukarna, bör vara med i 
byggplaneringen på ett tidigt stadium. 
 

Enligt föredragningslistan skulle vi få information från kirurgkliniken av Tomas 
Riman men den programpunkten faller bort på grund av sjukdom. I stället 
redogör Elin Noren för Socialstyrelsens nyss publicerade ”En god vård? ”. Det 
är jämförande studier som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, 
hälsa och hållbarhet. Det visar sig att Dalarna ligger bra till när det gäller 
förbättrad kvalité och lägre kostnader. I fråga om överlevnad tre år efter stroke 
och ett år efter hjärtinfarkt placerar sig Dalarna bland de bästa i landet. 
 

Om Nya Beställningscentralen berättar Ingela Eklund, Dalatrafik. 
På uppdrag av Landstinget ansvarar AB Dalatrafik för frågor om regler för 
sjukresor, handlägger ansökningar och beslutar om utbetalningar av 
ersättningar. Beställningscentralen tar emot beställningar av sjukresor, färdtjänst  
och annan servicetrafik. Innan Dalatrafik tog över beställningscentralen låg den i 
Moldavien. 50 000 resor i månaden utförs. 150 bilar är igång dagligen. Det har 
varit stora bekymmer med rekrytering och introduktion av personal varför 
väntetiderna fortfarande är långa. 
 

Journalisten från SVT och fotografen som hela tiden filmade oss, ställde några 
frågor till oss bl.a. om vår inställning till att behöva åka till andra sjukhus för 
operationer. Vi tycks vara överens om att de verkliga specialistkunskaperna ska 
finnas på några få sjukhus dit patienter remitteras. I vissa fall kan specialisterna 
fara ut till de mindre sjukhusen, exempelvis för gråstarroperationer. 
 

Protokollet kommer att finnas på distriktets hemsida. 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/information/lpr/ 
 
Margareta Dunkars 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-1-4/Sidor/default.aspx
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