
Anteckningar förda vid möte KPR/RPR 3.6.2019 


Plats: Mölle Falkenberg


Deltagare: Ann-Margret Nilsson Halmstad, Inger Engstrand 
Halmstad, Kerstin Uhrberg Johansson Halmstad, Christina 
Ullman Laholm, Gunilla Josse-Eliasson Laholm, Karin 
Hellsten Laholm, Boel Dahlberg Falkenberg, Gerd Silk 
FalkenbergGun Einarsson, Värö Stråvall, Inga Börjesson 
Kungsbacka och Lennart Wilhelmsson Varberg


° Ann-Margret Nilsson öppnar mötet och hälsar alla 
välkomna.


° Lennart Wilhelmsson utsågs att föra anteckningar.


° KPR/RPR-dagen diskuterades och uppfattningen var att 
informationen om hörselnedsättning och hjälpmedel för 
hörselnedsatta var utmärkt.

Inför nästa KPR/RPR-dag föreslogs bl. a. information om 
inkontinenshjälpmedel och träning och råd vid 
ansträngnings- och trängningsinkontinens.

Ett annat förslag är lokaltrafiken inom region Halland där 
stora problem för en smidigare trafik finns.


° Ensamhet diskuterades livligt och det fanns förslag om 
bättre samarbete med vårdcentralerna spec. då med 
distriktssköterskor som ofta träffar de ensamma som söker 
för olika symptom som kan härledas till ensamhet.Bättre 
samarbete mellan pensionärsorganisationer och 
vårdcentralen efterlyses. Kan detta fördjupas finns 
möjligheter att lättare nå de ensamma.




Frågor om ensamhet kommer också att ingå i den stora 
vårdcentralunderaökningen som skall genomföras i region 
Halland till hösten.


° Falkenberg ville höra hur KPR var organiserat i övriga 
kommuner då det i Falkenberg kommit propåer om att KPR 
skall organiseras under kommunstyrelsen(KS). Uppgavs att 
frågan varit uppe i andra kommuner men nu är man 
organiserad under socialnämnden eller hemvårdsnämnden. 
Från Kungsbacka framhölls att man ej har KPR .Istället har 
pensionärsorganisationerna bildat POSAM som har blivit en 
stark faktor i Kungsbacka kommun. Det skall sägas att ha 
ett kommunalt pensionärsråd är enbart en rekommendation 
och ingen tvingande lag för närvarande.


° Återigen påminner vår ordförande om ämnen som tas upp 
inom KPR men hör till RPR skall meddelas till Ann-Margret 
Nilsson eller Lennart Wilhelmsson. Dessutom informeras 
från RPR att de flesta frågorna som diskuteras har med 
sjukvård att göra. Under flera möten har lokaltrafiken 
diskuterats men här föreligger stora svårigheter om 
konsensus inom hela regionen då det är dels en regional 
och dels en kommunal angelägenhet. Helt enkelt en svår 
nöt att knäcka.


° Laholm meddelar att man kommer att ha en TEMA-dag 
med Bengt Roslund som kåserande talare(känd från SVT 
Här har du mitt Liv bl.a.) samt att Hasse Kvinnaböske skall 
underhålla.


° Nästa RPR Temadag  18.10…2019 på Katrineberg 
kommer att handla om ensamhet  med Barbro Westerholm 



som huvudtalare och även Helena Andersson kommer att 
deltaga.


° Nästa KPR/RPR möte blir på Kungsängens äldreboende i 
Kungsäter den 30.9. Inbjudan kommer i sinom tid.


Vid anteckningspennan                       Ordförande


Lennart Wilhelmsson.                          Ann-Margret Nilsson


