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Närvarande: 

Jörgen Adolphson Tiskens vårdcentral  

Sigrid Strand Grycksbo vårdcentral 

Ulla Jansson Norslunds vårdcentral 

Sonja Schnürer Norslunds vårdcentral 

Anita Bergqvist Britsarvets vårdcentral 

Karin Olausson Britsarvets vårdcentral 

Urban Björn Falu vårdcentral 

Eva Grönlund Verksamhetsansvarig för patientråden 

 

 Eva hälsar alla hjärtligt välkomna och mötet öppnas. 

 Laget runt - presentation. 

 Erfarenhet från årets arbete i patientråden:  

 Falu vårdcentral, Urban: Det är bra att sammanställningar förs ut i SPF-nytt. Falu vårdcentral 

har ny ägare, Unicare. En ny platschef är nu anställd. Ambitionen är att vårdcentralen ska 

fortsätta på samma sätt som tidigare. Just nu har de tillfälligt stopp för nya patienter. 

Vårdcentralen har en äldresjuksköterska. Falu vårdcentral är en väl fungerande vårdcentral. De 

har inga vakanser på läkartjänster. Patientrådet kommer att fortsätta som tidigare. Urban tar 

gärna emot ev. synpunkter eller frågor från medlemmar i SPF. Det är ännu ingen som har hört 

av sig. 

 Norslunds vårdcentral, Ulla och Sonja: De har inte hört något om hur det kommer att bli med 

patientråden i framtiden. Höstens möten är dock inbokade. På mötet i maj kommer de att gå på 

studiebesök i Kopparstadens visningslägenhet där det finns mycket ny teknik. Norslunds 

vårdcentral har ingen äldresjuksköterska och det är heller ingen på gång. Det är många nya 

läkare på Norslunds vårdcentral. Någon enstaka medlem har hört av sig till Ulla och Sonja 

men de tar gärna emot synpunkter från fler. 

 Grycksbo vårdcentral, Sigrid: Patientrådet fungerar bra och det är många olika representanter 

med. Det är givande och innehållsrika möten och de får mycket bra och givande information. 

Det har varit information från Ambulansen, Apoteket, Omvårdnadsförvaltningen mm. 

Grycksbo vårdcentral är väldigt omtyckt. Inga medlemmar har hört av sig med frågor eller 

synpunkter. 

 Britsarvets vårdcentral, Karin och Anita: Olika brukarorganisationer finns representerade på 

patientrådet. De har nyligen haft en mycket bra information av Gustav Ferlin från föreningen 

Ballans. Det är en förening som stödjer personer med olika psykiska besvär som tex. 

depression och bipolär sjukdom. Föreningen Ballans håller till på Åsgatan 59 i Falun. Kanske 

skulle det vara en intressant föreläsare att bjuda in till något av SPF:s medlemsmöten. Höstens 

möten med patientrådet är inbokade. Karin och Anita upplever att patienterna på Britsarvets 

vårdcentral är nöjda. Det finns ingen äldresjuksköterska på Britsarvets vårdcentral och det 

verkar inte som att det är någon på gång. Karin och Anita har inte fått in några frågor eller 

synpunkter från medlemmar i SPF. 

 Tiskens vårdcentral, Jörgen: Det är bra information som ges på patientrådets möten. Mycket 

information är relaterat till personalfrågor. Jörgen tror att det på Tisken finns en 

äldresjuksköterska. Det verkar fungera bra på Tisken. Inga SPF-medlemmar har hört av sig. 

 Övrigt: Hur ska informationen från patientrådsmötena nå ut till alla medlemmar? Även om 

Eva gör en sammanställning så skulle det kunna vara mer. Ett förslag är att Eva kan få en 

punkt på något av SPF:s medlemsmöten. Eva kontaktar styrelsen. 

 Samtal kring att det är dyrt för Landstinget med Nätdoktorer. 

 Nästa möte blir om ca 1 år. Eva kallar. 

 Alla tillönskas en riktigt skön sommar. 

 

 

Anteckningar förda av: Eva Grönlund 


