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2019-05-27 

Gräddfil till vården för äldre - månadsmöte i maj  

 

Senaste månadsmötet i maj lockade inte fullt hus, men bjöd på intressant 

information.  

Eller vad sägs om en enklare väg till vård för oss äldre? 

Jill Boman, läkare och Åsa Grundberg, 

sjuksköterska berättade att 

Bålstadoktorn kommer att erbjuda 

möjlighet till direkt telefonkontakt med 

Åsa Grundberg vissa tider på dagen, 

redan någon gång i augusti.  

-Vi håller på förbereder en ny byggnad. 

Tanken är att vi ska separera sjukvård 

och hälsovård, och flytta mödravård 

och barnavård till den nya delen. På 

den befintliga blir vi doktorer och 

sjuksköterskor kvar, och då vill vi satsa 

på ökad tillgänglighet för äldre, 

berättade Jill Boman.    
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Exakt vilka äldre som avses är inte fastslaget även om de har talat om 75+.  

-Vår tanke är att de som är äldre och sjuka ska inte behöva sitta i telefonkö och 

göra knappval, sa hon.  

Åsa Grundberg har tio års erfarenhet av vård av äldre. Hon ska kunna nås genom 

ett direktnummer för rådgivning och stöd, och hon ska också kunna ta emot 

patienter för bedömning och vid behov ta läkarkontakt.   

Dessa patienter ska inte behöva boka tider lång tid framåt eller sitta på dropin.   

När BVC flyttar ut frigörs deras väntrum som då kan reserveras för äldre så de 

slipper sitta bland övriga patienter, vilket många har efterlyst för att minska risken 

av smittor.  

Styrelsen, via ordföranden Bo Lundgren efterlyste synpunkter från de närvarande 

på vad som kan locka fler till månadsmöten, med en förhoppning om att den 

nedåtgående trenden vänder uppåt.  

-Det är nedåtgående trend allmänt för föreningar och vi i i styrelsen har bokat ett 

enfrågemöte för att blicka in i framtiden och försöka ta reda på vad nya presumtiva 

medlemmar vill ha för att gå med. Det var 13 år sen jag gick med, så det är mycket 

som har förändrats sen dess, sa han.  

 

 

Funktionärsmötet häromveckan 

beslutade att införa ett nytt pris för 

att visa uppskattning för personer 

som gör något extra för föreningen. 

Den första, Anita Cederling, prisades 

på månadsmötet med ett presentkort 

på middag för två på Åbergs. 

-Hon jobbar och sliter, bakar och 

fixar och gör en underbar gubbröra, 

löd motiveringen. 
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Skeppet stänger redan 4 juni.  Bridgen har dock tillgång till lokalerna, som öppnas 

återigen den 21 augusti 

Yvonne Lindström rapporterade bland annat från KPR, kommunala 

pensionärsrådet.  

-Det är inte speciellt mycket nytt, vi jobbar med boenden och såna frågor. 

Kommunen har fått en ny lokalförsörjningschef och det ska bli en utredning 

beträffande äldreboenden. Spaden sätts i marken för Västerhagsvägens boende i 

september fast det skulle ha varit klart och inflyttat nu, berättade hon. 

En lösning på bemanningen av Pomonas reception är utlovad under juni, och 

Yvonne kunde också berätta att det ska bli en ändring på de subventionerade 

luncherna på Pomona. Pensionärer betalar 75 kronor medan alla kommunanställda 

äter för 45 kronor. 

Tina Tiefensee Lüning, ombudsman för 

äldre och funktionsnedsatta rapporterade 

om Länsstyrelsens projekt om utveckling 

av digitala betaltjänster och kontanter, 

som många äldre fortfarande använder. 

LS ska bevaka så alla har tillgång till 

betaltjänster till rimligt pris, ta ut 

kontanter och sätta in dagskassor.  

-LS ska speciellt titta på 

betaltjänstsituationen för äldre, särskilt 

äldre äldre som kan behöva rådgivning 

och stöd i hur man använder digitala 

tjänster, framförde hon.  

 

 

Avslutningsvis bjöd Dur & Moll på vackra svenska visor under ledning av Bernt 

Gahn.  

Text Birgitta Liinamaa 

Foto Kent Magnusson   

  


