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Minnesanteckningar patientrådet Ludvika 

 

 

Tid: Tisdag 11 september 2018 kl. 09:30-12:00 

Plats: Ängsklockan, plan 6 Ludvika lasarett  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Lägges till handlingarna.  

  

3. Information om tandvårdsstödet  

Anna-Kari Rynoson, tandläkare, förvaltningschef 
enheten för tandvårdsstöd presenterar tandvårdsstödet. 
Tandvårdsstödet är ett uppdrag av staten med 
stadsbidrag på 35 miljoner kronor.  

Tre olika grupper kan få tandvårdsstödet. De med stort  

personligt omvårdnadsbehov, tandvård vid långvarig  

sjukdom, vissa diagnoser samt den som behöver 

tandvård i en sjukdomsbehandling, se bilaga 1. 

N-tandvård - Gult kort, som funnits sedan 1999.  

Upplever bra täckning på gula kortet det vill säga 

att de som är i behov av kortet har kortet. 

Undersökningar, lagningar, olika behandlingar gäller  
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med gula kortet. Det ingår hembesök av tandhygienist,  

se bilaga 1.  

F-tandvård – Blått kort, som funnits sedan 2013.  

Kortet gäller vid långvarig sjukdom eller  

funktionsnedsättning. Olika sjukdomar beskrivs som  

ger rätt till kortet, se bilaga 1.  

S-tandvård – Röda kortet. Tillfälligt kort i samband med  

någon sjukdom som behandlas, se bilaga 1.  

 

Försäkringskassans stöd i tandvård - Alla vuxna som inte 
har anledning att få de övriga tre stöden enligt ovan. Se 
bilaga 1. Man kan begära en kostnadsberäkning där man 
ser hur mycket försäkringskassan betalar och summan 
man själv ska betala.  

Deltagarna får broschyrer om tandvårdsstöd.  

Var god se bilaga 1 och broschyren för mer information.  

Ordförande tackar för informationen.  
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4. Frågor och synpunkter till hälso- och sjukvården  

 

Lång väntan på bilen vid sjuktransport. Långa sträckor 
innan patienten är hemma. Det är viktigt att ringa till 
Dalatrafik när man upplever att det inte fungerar med 
transporterna, telefonnummer 0771 95 95 95. När man 
ringer det telefonnumret noteras det i statistiken och 
kommer politikerna till kännedom. 

 

På jourtid boka tid via 1177 med hjälp av bank-id. 
Befaras att bokningsbara tiderna kanske nyttjas i 
”onödan” eftersom man kan boka en tid utan att pratat 
med sjukvården först.  

Frågan uppkommer om man kan ta blodprovet sänka 
(SR) på provtagningsmottagningen i Fredriksberg. Det 
kan man. 

 

Många upplever att man vid läkarbesök inte kan ta upp 
flera frågor än just det man sökt vård för. Det är då viktigt 
att nämna vid telefonsamtalet med sjuksköterskan när 
man bokar tid att det är mer man vill ta upp. Då kan man 
få en längre tid vid besöket på vårdcentralen. Ett besök 
är 20 minuter men sköterskan kan boka upp två tider om 
patienten har fler saker att ta upp.  

 

Frågan uppkommer om läkarna skriver journalen själva 
eller ej. Det finns sekreterare som skriver diktaten. 
Läkarna skriver själva ibland.  
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5. Information från hälso- och sjukvården i  

Västerbergslagen 

 Det mobila teamet har varit en stor tillgång för 
sjukvården i området, minskat transporter och 
inläggningar på sjukhusets akutmottagningar och 
vårdcentraler. Patienten har istället fått sin 
behandling i hemmet. 

 Sommaren har varit ansträngande för personalen 
framförallt i slutenvården. Vårdavdelningen fick 
stänga 7 platser fler än beräknat under sista 
semesterperioden. Idag har man öppnat alla platser 
utom 3 på grund av sjuksköterskebrist (34 ordinarie 
platser). 

 Röntgen har varit stängd eller med kraftig 
neddragning under juni, juli och augusti. Många 
patienter har fått åka till Falun eller Avesta för 
röntgen och även till Fagersta och Stockholm har 
man erbjudits röntgenundersökningar. Detta på 
grund av personalbrist. Det råder stor brist på 
röntgensjuksköterskor. 

Landstinget Dalarna erbjuder lön till de anställda som vill 
utbilda sig till röntgensjuksköterska.     

 I oktober kommer vårdcentralen i Sunnansjö att 
öppna möjligheten för patienter i Fredriksberg att ta 
planerade prover inför ex. läkarbesök att kunna 
göra det på hemorten en halv dag i veckan. 

 Arbete pågår för att öppna en hjälpmedelsshop på 
Ludvika lasarett.  



Landstinget Dalarna Anteckningar 

 
 

Central förvaltning 2018-09-11  Sida 5 (6) 
 

 

 

 

6.   Information från primärvården Ludvika 

Det kommer börja två ST-läkare (legitimerade läkare 
under utbildning) i primärvården.   

Provtagningsmottagningen i Fredriksberg - Man ska 
ställa i ordning mottagningen inför provtagningen som 
ska börja i höst. 

 

Influensavaccineringen börjar i november.  

Målsättningen är att 75 % av befolkningen över 65 år ska 
vaccinera sig eller de som tillhör riskgruppen. Det är ett 
så kallat fyrvalent influensavaccin, alltså för fyra olika 
stammar som förhoppningsvis ska täcka bättre än 
fjolårets vaccin.   

Vaccination mot lunginflammation finns men det är 
främst för riskgrupper. 

 

7. Frågor till kommande möten 

Jämlik vård och förskrivning av läkemedel – önskemål 
som står kvar sedan förra patientrådet. 

 

8. Övriga frågor 

Bemötande - En händelse där personal i hälso- och 
sjukvården pratat nedlåtande om vården till en patient. 

 

Deltagare önskar broschyrer om tandvårdsstödet och 
AKUT-kortet (strokekampanjen) att dela ut till sina 
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organisationer som de representerar. Broschyrer och 
kort delas ut vid nästa patientråd. 

Översättning till finska av minnesanteckningarna 
kommer senare. 

 

Tid för nästa patientråd är 21 november.  

Ordförande tackar för idag! 

 
 
Närvarande:  

Ivan Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsberedning 

Håkan Berggren Hälso- och sjukvårdsberedning  

Anna-Kari Rynoson  Förvaltningschef enhet för tandvårdsstöd 

Carl-Eric Dahlström Avdelningschef Sunnansjö vårdcentral  

Eeero Mäkivierikko PRO Säfsnäs 

Britt-Marie Karlsson  PRO Grängesberg 

Pia Andersson  SPF Grangärdebygden 

Maude Davidsson SPF Grangärdebygden 

Helena Bååth SKPF 

Anki Wärnberg  PRO 

Laila Lindqvist Reumatikerförbundet 

Kjell Bohman Astma- och allergiförbundet 

Kaarina Jansson Ludvika Finska förening 

Lilian Lindgren SPF Ludvika 

Bengt Jansson Hjärt-lung. 

Antecknande sekreterare Pernilla Nylund    
    


