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Ordförande i LPR Elin Noren hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 
Elin beskriver sammanfattningsvis sitt nya uppdrag som landstingsråd och som 
ordförande för de olika råden. 
Därefter följer presentation av de närvarande. 

§ 35 Protokolljustering 

Pensionärsrådets beslut 
Kjell Mider utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 36 Dagordning 

Pensionärsrådets beslut 
Dagordningen godkänns. 

§ 37 Föregående protokoll 
Ordföranden frågar om det finns några frågor eller synpunkter på föregående 
protokoll? 
Frågan ställs om vad som händer nu med LPR:s uppgift som referensgrupp för 
utvärdering av tillgänglighet i kollektivtrafiken? Svar: Håkan Jansson, 
tjänsteman vid kollektivtrafikrådet på Region Dalarna återkommer med mer 
information. Håkan har inte möjlighet att vara med på dagens möte. Troligen blir 
det aktuellt med ett extra möte framöver. Uppdraget ska vara klart under sen 
vår 2017. 

Pensionärsrådets beslut 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 38 Information - Landstinget 

Läkemedelsstrategi, P-H Back, Läkemedelsavdelningen (Bilaga PP) 
P-H Back, strategisk Apotekare vid läkemedelsavdelningen, informerar om den 
Nationella läkemedelsstrategin från 2011, som bl.a. innefattar arbete för en 
gemensam nationell läkemedelslista, patientsäkerhet vid generiska utbyten av 
läkemedel, antibiotikaanvändning med tanke på resistensutveckling etc. P-H 
beskrev också hur landstingets kliniska apotekare arbetar med 
läkemedelsgenomgångar bland länets patienter. 
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Birgit lvarsson frågar om det finns någon forskning kring läkemedelsanvändning 
hos kvinnor? P-H svarar att sådan forskning är i fokus nu . Tidigare har 
forskningen mest inriktat sig på medelålders män. Det saknas studier kring 
barn, äldre och kvinnor. En synpunkt framförs om att det är svårt att hänga med 
när man går till apoteket och det är nytt namn och utseende på den medicin 
man ska ha. Många har också svårt att hantera de förpackningar läkemedlen 
levereras i. 

Det finns 15 farmaceuter i landstinget. 9 av dessa arbetar kliniskt med 
läkemedelsgenomgångar runt om i länet. Fråga: kan man få 
läkemedelsgenomgång om man bor hemma? Svar: i dagsläget får man då ta 
kontakt med sin vårdcentral som får se till att kontakt ev. tas med klinisk 
farmaceut. Fråga på apoteket vid osäkerhet kring läkemedel. Dos-påsar kan 
man få om man är 75 år och har mer än 5 läkemedel. Det är läkaren på den 
vårdcentral där man är listad som kan ordinera detta. Dos-påsar är landstingets 
ansvar att tillhandahålla. 

From september 2017 kommer landstinget själv att ta över 
läkemedelsförsörjningen i egen regi, dvs upphandling av sjukhusapotek. Detta 
ska gå smidigare och kunna ge kvalitetsfördelar. 

Synpunkt från Karin Jacobsson om att fel medicin och för mycket medicin är en 
stor orsak till fallolyckor i hemmet, därav viktigt med läkemedelsgenomgångar. 

Brukarmedverkan för vuxna med funktionshinder (Bilaga PP) 
Christina Wessman från Region Dalarna, enheten för hälsa- och välfärd, och 
Moa Svart praktikant kommer för att informera och diskutera. Ett av de uppdrag 
Moa fått under sin praktiktid är ta reda på hur vi kan förbättra brukarmedverkan i 
det gemensamma regionala arbetet som handlar om kunskapsutveckling inom 
hälsa- och välfärd. Det arbete som görs vid enheten för hälsa- och välfärd 
kolliderar inte med andra råd och grupperingar i landsting och kommuner, och 
man behöver i det arbetet Er medverkan i LPR. Man behöver veta mer, få mer 
kunskap, för att göra rätt saker. Region Dalarna har fått statliga medel för att 
arbeta med denna utveckling tillsammans med kommuner och landsting. Det 
finns ett råd knutet till enheten för hälsa- och välfärd som heter Rådet för 
Välfärdsutveckling, där Elin Noren är ordförande sedan den 1 oktober i år. 

Det man fokuserar på är forskning, evidens, professionens kunskap och 
brukarnas erfarenheter. Christina Lämnar en organisatorisk skiss över 
Beslutsorganisationen inom Välfärdsområdet 2015 och framåt. Hur kan vi tänka 
framåt för att ta tillvara era kunskaper och erfarenheter? Det finns inga färdiga 
förslag på hur vi ska göra. Vilka områden ser ni i LPR som viktiga? 
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Lennart Lidström frågar - vad är er uppgift? - Hur ser vårdbehovet ut i de olika 
länsdelarna? - Vilka resurser finns? - Ska ni förse landstinget med 
behovsbilder? 

Christina svarar att det finns grupperingar inom Region Dalarna med deltagare 
från landsting och kommuner som bidrar med beskrivningar av hur det ser ut 
inom olika områden. Det finns bättre möjligheter nu än för ett år sedan att få 
fram underlag till samhällsanalyser. Det vi nu behöver är Er. Frågan är nu om ni 
på länsnivå är intresserade att vara med och diskutera hur och vad vi kan 
förbättra? 

Karin Jacobsson säger att ett viktigt område som man diskuterar inom PRO är 
utveckling av boenden för äldre. 

Christina Svarar att det finns en gruppering som heter Byggdialog där dessa 
diskussioner passar utmärkt. Frågan som diskuteras där är: - Hur kan vi 
förbättra bostadsbyggandet i Dalarna? Christina tar med sig detta till 
Välfärdsrådet och anmäler intresset att delta i denna gruppering och 
återkommer. 

Christina uppmanar LPR att ta med sig frågan om vilka områden man vill vara 
med och diskutera och utveckla/förbättra. Detta är ju bara det första mötet för 
detta. Det går bra att fortsätta denna diskussion vid senare möten. 

Elin Noren anför frågan om att få in representation både från såväl 
tjänstemannasidan som politikersidan från Region Dalarna till LPR. Det blir då 
ett naturligt sätt att lyfta och diskutera frågor. 

Lennart Lidström efterlyser någon form av "matsedel" eller förslagslista kring 
vilka områden som kan vara aktuella att diskutera kring. Christina tar detta med 
sig och gör en konkretisering kring vad som kan finnas att diskutera. Risk att det 
annars blir abstrakt säger Lennart L. Kristina säger att vi redan nu idag fått två 
områden med intresse att diskutera kring, nämligen den uppkomna 
boendefrågan och Region Dalarnas medverkan i LPR. 

Kjell Persson säger att det tidigare funnits tjänstemannarepresentation i LPR 
från Region Dalarna, men som föll ur när personen gick i pension. 

Anders Pettersson anför att han ser positivt på att medverka i diskussioner om 
att förbättra välfärden i Dalarna. Anders· påpekar att det redan sedan tidigare 
finns två stående frågor som är boendefrågor och kollektivtrafik. 
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Karin Jacobsson undrar vart representationen i LPR från Region Dalarna tog 
vägen? Tidigare deltog en politiker som sammanfattade de frågor som 
diskuterades gemensamt. Denna information saknas idag. Karin ser fram mot 
ett bättre samarbete med Region Dalarna. Kristina lyfter denna fråga i 
Välfärdsrådet. 

Barbro Lindroth tar upp landsbygdsfrågan som viktig med tanke på att bevara 
den samhällsstruktur som finns trots att de yngre flyttar. Det gäller boende, 
kommunikation, vårdcentraler etc. Viktigt att arbeta med hur man ska kunna bo 
kvar som äldre. Christina säger att landsbygdsfrågor är viktiga och finns med i 
Dalastrategin som vi ska arbeta efter. 

Anders Pettersson frågar om Region Dalarnas sammanträden är öppna så att 
man som medborgare kan gå och lyssna? Elin Noren svarar att direktionens 
sammanträden inte är öppna för allmänheten. Budgetmötet 1 gång per år är 
däremot öppet för allmänheten. 

Kontaktuppgifter: moa.svarf@regiondalarna.se (tom 22 januari -17) 
Maria.ekelof@regiondalarna.se 
Christina.wessman@regiondalarna.se 

Mötesplan 2017 (Bilaga) 

Mötesplan för 2017 delas ut. Planen är på två sidor. Sammanträdesplanen för 
LPR finns på sid 2 i den gula tabellen. 

Elin Noren sammanfattar mötesplanen med att de flesta möten ligger på tisdag 
eftermiddagar som tidigare. Undantag finns då vissa sammanträdesdatum är 
flyttade för att dels passa mot beslut kring budget- och landstingsplan och dels 
dagar då möten av tekniska skäl inte är möjligt. 

Lennart Lidström tycker att tisdagar verkar vara en olämplig dag eftersom 
hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har möten dessa dagar. Därmed svårt att 
få medverkan från Divisionschefer. Lennart säger att vi av detta skäl inte hittills 
fått med Primärvårdens Divisionschef. 

Elin Noren svarar att deltagande av divisionschefer ska gå att ordna ändå. 

Elin Noren frågar om mötesplanen kan godkännas. 
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Gunilla Lillhager, förvaltningschef på LO-hjälpmedel informerade om öppet hus i 
Borlänge och Mora. Fler besök än förra året. Räknar med att fortsätta med att 
ha öppet hus varje år just den 23 september då det är hjälpmedlens dag i 
Sverige. 

Upphandling av Fjärrtillsynskameror är nu färdig och godkänd, efter segslitna 
upphandlingsförfaranden. En del kommuner har visat intresse för dessa 
kameror i särskilt boende och i egna boenden, särskilt om natten. Det är valfritt 
för personer att säga om de vill ha denna övervakning. Det händer mycket på 
detta område. En fråga kommer om det behöver vara just i rummet för att 
kameran ska fungera? Svaret är att det inte behöver vara ljust. Kameran 
fungerar även i mörker. 

Hörcentralerna i Dalarna har brist på Audionomer. 3 nya har anställts under 
hösten, vilket inte räcker. Man försöker att annonsera efter flera Audionomer till 
landstinget. Det är hög sjukfrånvaro bland dessa. Det är väntetid för första 
bedömning. En fråga kommer om det är själva gjutningen av hörsnäckan som 
gör att det tar tid eller om det är själva hörselbedömningen? Gunilla svarar att 
det är själva hörselbedömningen eftersom det är brist på Audionomer. Själva 
gjutningen av snäckan har tidigare skötts här i landstinget, men den 
tillverkningen har nu upphandlats externt istället. 

Lennart Lidström frågar om hörselproblematik kopplat till anhöriga. Kan man ha 
någon form av information till anhöriga i samband med första undersökningen 
hos Audionom? Kan man få ta med någon anhörig som också får ta del av 
informationen? Gunilla tar med detta till verksamhetschef för Hörcentralen. Det 
behöver kanske inte vara en Audionom som informerar, vi har ju också den 
Pedagogiska Hörselvården. Gunilla återkommer till detta vid nästa möte. 
Gunilla tycker det är bra att fokusera på de närstående till personer med 
hörselnedsättning. 

En fråga ställs om hela Hörcentralen ska flytta till Borlänge? Gunilla svarar att 
en liten del av verksamheten blir kvar i Falun, men den största delen flyttar till 
de nya lokalerna i Borlänge vilket beräknas ske under oktober/november nästa 
år. 
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Ekonomidirektör Peter Hansson och tillförordnad Budgetchef Tommy Sundberg 
informerar om landstingets ekonomi. Strukturplanearbetet 2015-2019 har hittills 
fungerat väl. Verkställighetsgraden efter tagna beslut ligger på 90 %. Man har 
nu sjösatt en mer effektiv styrmodell som innebär en mer intensifierad 
uppföljning av alla verksamheter på alla nivåer. Landstinget har nu en mindre 
kostym men utför lika stora insatser. Landstinget Dalarna har nu den starkaste 
ekonomiska utvecklingen jämfört med övriga landsting i Sverige, vilket får ses 
som ett resultat av det intensiva arbetet med struktur och ekonomi som pågår. 
En bättre process har skapats kring landstingsplanen, med en tydlig röd tråd till 
förvaltningarna. 

För 2016 ser det ekonomiska utfallet ut att ge ett överskott på +117 mkr. 
Det kommer att krävas fortsatt mod och uthållighet i strukturplanearbetet innan 
målgång 2019. Under arbetet är det viktigt också att följa medicinsk praxis och 
nationella riktlinjer för att hålla god kvalitet och patientsäkerhet i fokus. I nästa 
steg ska man arbeta mer med prioriteringar. 

En fråga ställs om stängningen av den vårdavdelning som gjorts beror på 
personalbrist och inte på pengar? Peter Hansson svarar att stängningen beror 
på personalbrist eftersom man saknar 20 sjuksköterskor. - Kan man då inte ge 
sjuksköterskorna mer betalt? Peter svarar att man redan gjort kraftiga 
satsningar på löneökningar till denna grupp. Elin N säger att Landstinget 
Dalarna har bland de högsta sjuksköterskelönerna jämfört med övriga landsting. 
Elin tror inte att det enbart handlar om lön, utan mer om arbetsmiljö. Det finns 
några sjuksköterskor som är på väg att anställas och förhoppningsvis kan man 
öppna vårdplatserna igen efter årsskiftet. 

Anders Pettersson säger att tandvårdens verksamhet verkar ha berörts sedan 
de asylsökande som kommit. Tandvården har flaggat för längre väntetider för 
t.ex. årskontroller. Peter Hansson säger att tandvården också drabbats av 
bemanningsproblem, med brist på tandläkare, kombinerat med ett större 
uppdrag, vilket ger en något sämre tillgänglighet. 

Tommy Sundberg informerade om budget 2017, och gjorde en beskrivning av 
positiva och negativa effekter. Bland de positiva effekterna ses avtal för 
läkemedelsförmånen och lägre ökningstakt för löner och priser. Bland de 
negativa effekterna nämns lägre skatteintäkter och ökade pensionskostnader. 
Sammanfattat ger detta en oförändrad bild för budgetförutsättningarna 2017. 
Man ser dock en succesiv försämring under senare delen av planperioden. 
Tommy beskriver också finansplanen för 2017-2020, liksom planen för 
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återställande av tidigare års underskott som beräknas ske under 2018. 
lnvesteringsplanen 2017-2020 visar en ganska hög investeringstakt med bl.a. 
utveckling av Mora lasarett, tillbyggnad !VA/operation i Falun, förberedelser för 
nytt patientjournalsystem, röntgenutrustningar etc. 

Kjell Mider frågar hur mycket skatteunderlaget rör sig? Peter H svarar att det rör 
sig om 30-40 miljoner kronor upp och ner vid varje rapporteringstillfälle som 
sker var annan månad. Det kan tyckas vara mycket pengar, men får sättas i 
jämförelse med den totala landstingsbudgeten på cirka 6,5 miljarder kronor. 

Kjell Mider frågar om överskottet på 1 % i budget räcker för 
investeringsavsättningar utan att låna upp pengar? Peter Hansson svarar att 
det räcker trots en relativt hög investeringstakt. 

Lennart Lidström frågar hur avskrivningsbilden ser ut? Peter Hansson svarar att 
landstinget följer den standard som finns på marknaden. 

Anders Pettersson frågar om fördelningen av kostnader för kollektivtrafiken 
mellan kommuner och landstinget är genomförd? Peter H svarar att detta ligger 
på Region Dalarnas bord just nu. 41 % av kostnaderna för kollektivtrafiken ska 
belasta landstinget och 59 % kommunerna. 

Kjell Mider frågar om det varit negativt att man inte gjort skatteväxling för 
kollektivtrafiken som man gjort i andra län? Peter H svarar att det inte finns 
någon koppling som visar på det. övriga län har haft ungefär samma 
kostnadsutveckling som Dalarna. 

§ 39 Frågor/information från föreningar 

Utbyte med andra pensionärsråd 

Elin Noren har varit i kontakt med Uppsala angående besök från LPR i Dalarna. 
Kontakten i Uppsala var intresserad av detta och skulle ta detta till LPR i 
Uppsala, och återkommer för att diskutera förslag på datum för detta besök. En 
kontakt är upprättad. 
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Birgit lvarsson frågar vilka grupper som erbjuds influensavaccin? Svaret är 
gravida, äldre över 65 år, Hjärt- och kärlsjuka, lungsjuka, diabetiker etc. Hur 
kommer det sig att landstinget bestämt att man inte får annonsera om detta, 
utan hänvisar till information på landstingets hemsida? Alla har inte ens en 
dator. Svaret är att vi inte känner till att det finns någon sådan bestämmelse att 
inte annonsera. Flera ledamöter i LPR berättar att det annonserats i olika lokala 
annonsblad. Kontakta din vårdcentral för besked. 

Digital vårdcentral 
Karin Jacobsson vill veta mer om landstingets digitala vårdcentral. Elin 
informerar om att landstingets digitala vårdcentral startar på prov i projektform 
den 15 januari nästa år. Man kan då logga in på sin dator med hjälp av sitt 
bank-id. Man kan här beställa tid och besöka vården via sin dator. Detta är ett 
komplement till övriga vårdcentraler i länet. Digital vårdcentral finns också på 
några andra platser i Sverige. Personalen på den digitala vårdcentralen ser 
patienten och patienten ser den mottagande personalen. Elin föreslår att vi 
försöker boka in en presentation av detta hur det fungerar vid nästa möte i LPR. 

Akutmottagning Falun 
Anders Pettersson ställer en fråga om lång väntetid på akutmottagningen i 
Falun. Vart ska klagomålet lämnas? Svaret är att Patientnämnden ska ha detta 
ärende för utredning. Broschyr om Patientnämnden delas ut. 

§ 41 Nästa möte 

Nästa möte i Pensionärsrådet är 2017-02-07, kl. 13. 00-15.30, 
Landstingshuset Futurum. 

§ 42 Avslutning 

Ordföranden tackar för dagens möte, önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt 
Ar, samt förklarar sammanträdet avslutat. 
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---6'---.,<~./-,,-------Q~ ~e_c, o-LV-
~jell Mider 
Justering 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på landstingshusets anslagstavla, 
plan 3, Vasagatan 27, Falun. 

Anslagstid: 

- /(.~ CJdr---_ ... -
Nämndadministratör 
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