
Minnesanteckningar från Patientrådsmöte vid Tiskens VC 2014-11-18 kl. 15,30 

 

Närvarande 

Astrid Elsander Ordförande   DHR   

Harriet Engström   SPF 

Ingvar Mårtensson   SPF 

Ingvor Österberg   Brukare 

Kjell Persson    Falu Hälso & Sjukvård (Landstinget) 

Majt Ericsson    VC Tisken 

Yvonne Törnqvist   Rörelsegruppen 

Ulf Flink     PRO 

 

     

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Astrid Elsander öppnade mötet och hälsade välkommen. Dagordningen godkändes. 

 

2. Närvaroförteckning. 

Ingvar Mårtensson utsågs att föra minnesanteckningar och upprättade närvarolista. 

 

3. Föregående minnesanteckningar. 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Information från Falu Kommun. 

Pia Joelson inte närvarande varför punkten utgår. 

  

5. Information från kyrkan. 

Elisabeth Sehlin inte närvarande varför punkten utgår. 

 

6. Information från vårdcentralen. 

Majt Ericsson VC Tisken informerar att vaccination mot influensan pågår. Mötet tar upp att 

informationen om vaccinationen som annonseras i Annonsbladet dessutom bör införas i någon av de 

dagliga tidningarna. 

På VC finns en patientpärm i vilken sätts in Minnesanteckningar från bl.a. Patientrådsmöten etc.  

Denna pärm rensas för sällan. I samband med Tiskens 30 års jubileum rensades pärmen så att den 

idag är ”up to date”. Bestäms att deltagarna i Patientrådsmötena ansvarar för pärmen och rensning av 

den så att endast information från senaste året finns i den. Från nästa möte utses varje gång någon 

som går igenom pärmen, nästa möte annan person som går igenom pärmen etc. På så sätt är pärmen 

alltid aktuell. 

 

7. Information från Falu Hälso-och sjukvårdsstyrelse. 

Kjell Persson överlämnar förteckning med listning av patienter på vårdcentralerna per 2014-11-03 – 

se bilaga - som gås igenom och diskuteras. Tematräffar utvecklas. På alla VC finns idag inte Patientråd. 

Nu bestämt att Patientråd ska finnas på alla VC - dock inte på privata VC. Information lämnas om ”Ny 



patientlag från 1:a januari 2015”, ”Samordnad asylsjukvård under succesiv uppbyggnad”, ” Ett 

gemensamt Kollektivtrafiksystem med linjetrafik & servicetrafik” och dokumentation lämnas. Från 1:a 

januari 2015 införs att man kan lista om sig på vilken VC som helst i landet. 

 

 

8. Förslag från brukarna. 

Inga förslag fanns. 

 

9. Övriga frågor. 

Adresslistan till deltagarna i Patientrådet har uppdaterats men alla namn finns inte med på nya listan. 

Ansvarig för listan – se över den igen och komplettera. Mötet föreslår ny placering av 

brevlådan för förslag från brukarna så den blir mer ”synlig” för brukare på VC samt förses med 

skylt ”Här lägger du förslag och synpunkter till din VC”.  Tas upp att ”feed back” saknas när man t.ex. 

tagit prover etc. 

 

10. Nästa sammanträde. 

Nästa års (2015) sammanträden bestämdes till: 3:e mars, 19:e maj, 22:a september, samt 10:e 

november – samtliga datum tisdagar kl. 15,30. 

 

11. Mötets avslutande. 

Ordförande Astrid Elsander tackar för kaffe och smörgås, tackar deltagarna och avslutar mötet och 

önskar God Jul & Gott Nytt År. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Ingvar Mårtensson. 

 

 

 

 

 

Bif. Förteckning över listningen vid vårdcentralerna. 


