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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 1  Val av justerare 

 

Beslut 

KPR beslutar att utse Karin Jacobsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 2 Val av vice ordförande i KPR 

Beslut 

 KPR beslutar att utse Elisabeth Ottervald (SPF) till vice ordförande. 

§ 3 Val av representanter i KPR au 

Leif Berglund (PRO), Robert Karlsson (PRO), Ann-Britt Åsebol (SPF), Elisabet Ottervald 

(SPF) och Torsten Bodin (SKPF) föreslås ingå i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

jämte ordföranden Anna Hägglund. 

 

 Beslut 

KPR utser Leif Berglund (PRO), Robert Karlsson (PRO), Ann-Britt Åsebol (SPF), Elisabet 

Ottervald (SPF) och Torsten Bodin (SKPF) att ingå i arbetsutskottet för KPR jämte 

ordföranden Anna Hägglund.  

 

 

 

 

§ 4 Information av IT-samordnare Carina Andersson om teknik i vården 

IT-samordnare Carina Andersson berättar om välfärdsteknik, fjärrtillsyn med kamera och 

mobil fjärrtillsyn. Omvårdnadsförvaltningen har sedan tidigare infört en del teknik i form av 

digitala larm och nyckelfria lås. Carina berättar att syftet med att införa digital teknik inom 

vård och omsorg är att ge en ökad trygghet för kunden. 

 

Fjärrkamera 

Under 2014-2015 testades 15 kameror hos 17 olika personer. Det var 16 personer i ordinärt 

boende och en person på ett vård- och omsorgsboende. Vid uppföljningen i december 2015 

svarade alla ja till att de ville fortsätta med fjärrtillsyn. 

När kameran installeras är det viktigt att det finns en genomförandeplan där det t.ex. står var 

man sover, vilken tid man vill ha sin tillsyn och vad personalen ska göra om de ser att kunden 
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Utdragsbestyrkande: 

inte ligger i sin säng. Kunden får också välja om de vill ha anhöriga med vid installeringen. 

De får också se en bild på hur det ser ut i kamerabilden. 

Sedan fjärrtillsynen påbörjades har antalet tillsynsbesök av fysisk person minskat. 

Upphandling av fjärrtillsyn sker under Hjälpmedelsnämnden och det är Landstinget Dalarna 

som står som upphandlande enhet. 

Det förs logguppgifter på all tillsyn som görs och kunden har möjlighet att få se hur det ser ut. 

För fjärrtillsyn får kunden betala för utförd tid. 

Ordförande undrar hur man får ut information om fjärrtillsyn. Carina berättar att det finns en 

kommunikationsplan: omvårdnadspersonal får information av sina enhetschefer, medborgare 

via dagspressen och Vårt Falun och kunder får information av biståndshandläggare.  

 

Mobil fjärrtillsyn (utrustning som även kallas ”giraff” eller ”skype på hjul”) 

Carina berättar också om den utrustning som finns för mobil fjärrtillsyn. Personal ringer upp 

kunden i hemmet med hjälp av den mobila utrustningen och kunden svarar med att trycka på 

grön eller röd knapp. Även denna utrustning är inköpt av Hjälpmedelsnämnden Dalarna/LD-

hjälpmedel och Falu kommun hyr den. På det viset samarbetar flera kommuner. 

 

Kunden har möjlighet att prova både fjärrkamera och mobil fjärrtillsyn innan man beslutar om 

man vill ha den insatsen. För mer information se Carina Anderssons bildspel som bifogas som 

bilaga. 

 

Beslut 

KPR beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

 

 

 
 

 

§ 5   ”Det händer i Landstinget Dalarna”. Kjell Persson, ordförande i Hälso- 
och sjukvårdsberedningen Falun, informerar och svarar på frågor. 

Information om ”Egen vårdbegäran” delas ut. Numera kan man som patient använda sig av 

egen vårdbegäran, där man själv kan beskriva sina besvär och skicka till berörd 

specialistmottagning. Remisstvånget är borttaget och man behöver inte gå via sin vårdcentral. 

Syftet med Egen vårdbegäran är att patienten ska känna sig mer delaktig i sin vård och 

behandling, stärka sin ställning som patient och att öka tillgängligheten till vården. 

När man skickat in en Egen vårdbegäran så ska man ha fått svar inom två veckor. Svaret kan 

komma från läkare, sjuksköterska, terapeut eller annan funktion. De kan ge råd, ge en tid för 

ett besök eller lotsa till rätt instans. 

Blanketten Egen vård finns på ltdalarna.se och på alla vårdcentraler. Varje klinik har sin 

blankett med sina specifika frågeställningar. 

Man kan också alltid kontakta 1177 för rådgivning och frågor. 
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Samres beställningscentral kommer att avslutas den 1 juli 2017. Landstinget kommer att 

bygga upp en egen beställningscentral och samarbeta med Dalatrafik. 

 

Familjecentral nr. 2 är på gång i Britsarvet. Den kommer att öppna hösten 2017. 

 

Landstingets tematräffar tillsammans med Falu kommun fortsätter under året. I januari var det 

en föreläsning om sköldkörtelns sjukdomar och det kom 170 åhörare. Det kommer att vara 4-

5 träffar under 2016. 

 

Ambulansens nya lokaler i Falun är klara. Det var invigning i januari. 

 

Landstingets helikopter: Personal är nu anställd och träning på går. Verksamheten kommer i 

gång i april 2016. När helikoptern inte har några uppdrag arbetar personalen på Mora lasarett. 

En helikopterplatta kommer att byggas i Mora och även i Falun kommer en ny sådan att 

byggas. 

 

Robot inom kirurgi: Inom områden som mag/tarm, gynekologi och prostatasjukdomar 

kommer en robot att kunna användas. Personalen styr roboten och det handlar om mindre 

ingrepp i form av titthålskirurgi. Priset för roboten är 20 milj. kr och den förväntas användas 

vid ca 350-400 ingrepp/år. 

 

Utskrivningsklara: Just nu är det inte många patienter som är utskrivningsklara och väntar på 

att komma hem till sin kommun. 

 

Bassängerna på sjukhuset: Landstinget ska sänka sina kostnader med 750 milj. kr. Landstinget 

vill helst göra sig av med bassängerna och vill gärna att kommun eller någon privat aktör tar 

över. Därefter kan Landstinget köpa platser utifrån behov. 

 

Vårdplatser: I hela länet ska det minskas med 50 vårdplatser och 600 personal ska bort. 

I Falun ska AVA minska med 10 platser, medicinkliniken med 6, ortopeden med 8 och 

reumatologen ska öka med 3 platser. 

 

Landstingets ekonomi: Efter sparpaket 1 så har ekonomin vänt. 

 

Landstingets psykiatriverksamhet: Inom slutenvårdspsykiatrin så är det svårt att rekrytera 

psykiatriker, sjuksköterskor och psykologer. Öppenvårdspsykiatrin utvecklas. 

 

Multisjuka äldre: De multisjuka äldre behandlas inte annorlunda än övriga. Är de 

utskrivningsklara så flyttas de över till kommunens verksamheter eller skrivs ut till hemmet. 

Kjell Persson anser det önskvärt med en lättvårdsavdelning med god vård och omsorg. 

Karin Jacobsson (PRO) framhåller att de multisjuka äldre borde behandlas annorlunda och ha 

tillgång till ett specialistteam så att de slipper att åka fram och tillbaka till lasarettet. 

 

Pia Joelsson lyfter fram att de multisjuka äldre är en prioriterad grupp. 
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Vårdgarantin: 7 av 10 får en tid inom 90 dagar. Ortoped-, kirurg- och ögonkliniken har längre 

väntetid än 90 dagar. 
 

Beslut 

KPR beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

§ 6 Omvårdnadschef Pia Joelsson informerar. 

Planering av vård- och omsorgsboenden: KPR au är involverad i planeringen. Risholnsgården 

ska byggas ut med 20 lägenheter och ett nytt boende med ca 30 platser planeras. Det är dock 

inte beslutat var det ska byggas. 

 

Statliga stimulansmedel delas ut till äldreomsorgen under åren 2015, 2016 och 2017. 

För 2016 får omvårdnadsförvaltningen 10 milj. kr för ”mer händer i vården”. Av dessa 10 

miljoner så går 2 milj. kr till de privata utförarna.  

Inom sektion ordinärt boende kommer medlen att användas till att utveckla de 

öppna/främjande verksamheterna. Inom sektion vård- och omsorgsboende ska de delade 

turerna tas bort på boenden för personer med demenssjukdom. Sektion bistånd, vård och 

utveckling kommer att använda stimulansmedlen inom förebyggande och främjande arbete. 

 

Britsarvsgårdens framtid: Det pågår väldigt mycket aktiviteter på Britsarvsgården. Tyvärr så 

finns det inga lokaler lediga för pensionärsorganisationerna. 

 

En nationell kvalitetsplan för äldreomsorg: Omvårdnadschef Pia Joelsson är med i 

referensgruppen för den nationella kvalitetsplanen. En strategisk plan för 2030 kommer att tas 

fram och KPR kommer att bli involverade. 

Arbetet har precis startat upp och befinner sig i en nulägesanalys.  

Kvalitetsplanen kommer bl.a. att behandla: kvalitet, förebyggande och rehabilitering, 

personalförsörjning, vård- och omsorgsboenden och välfärdsteknologi.  

 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 7 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? 

Håkan Sahlander(PRO) höll ett spännande och intressant föredrag om de positiva effekter 

man får genom fysisk aktivitet. Alla människor är träningsbara, även äldre personer i hög 

ålder kan förbättra sin kondition och sina muskler. 

Håkan lyfter fram vikten av fysisk aktivitet och social samvaro.  

Den fysiska aktiviteten kan bestå av konditionsträning, styrketräning, rörlighets- och 

ballansövningar.  

Konditionsträning – gärna flera gånger/veckan 
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Styrketräning – ett par gånger/vecka 

Rörlighet – några minuter varje dag och gärna stretchövningar 

Balans – funktionella rörelser ger bättre balans 

Social samvaro – mycket viktigt för en god hälsa 

 

Håkan ställer frågan om hur vi kan nå och hjälpa dem som inte är med i organisationer och 

föreningar. Håkan berättar att PRO ska starta upp en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med 

frågan. Han vill gärna ha en representant från varje PRO-förening i Falun. 

Margareta Dunkars(SPF) säger att det vore bra om även SPF kan få vara med i arbetsgruppen, 

vilket Håkan tycker var ett bra förslag. 

 

Förslag väcks om att vid KPR:s nästa möte den 7 juni anordna sittgymnastik i valstakt under 

ledning av Håkan Sahlander. 
 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet och noterar att ärendet ska följas upp på 

nästkommande möte enligt förslag.  

§ 8 Information från pensionärsorganisationerna, omvårdnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsberedningen i Falun 

Information av ordförande Anna Hägglund: 

 

HLR-utbildning: Anna tror inte att kommunen kan subventionera HLR-utbildning till 

pensionärsorganisationerna. 

 

Hjärtstartare: Fler hjärtstartare kommer att sättas upp inom Falu kommun. Arbetet leds av 

Serviceförvaltningen i Falu kommun. 

 

Kollektivtrafiken i Falun: Det kommer en ny tidtabell 1 augusti 2016. 

I oktober 2015 skrev pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och PRO ett brev till Falu 

kommun med bl.a. frågan om gratis kollektivåkande mitt på dagen för pensionärer och att 

pensionärsorganisationerna var intresserade att vara delaktiga i de aktuella diskussionerna 

kring kollektivtrafiken. KPR au undrade vad som hände med skrivelsen. Kommunens 

trafikplanerare är handläggare för ärendet. Den politiska ledningen beklagar att inget svar 

kommit till pensionärsorganisationerna. 

Det har nu också inkommit ett medborgarförslag om gratis kollektivåkande på dagtid. 

Förslaget har gått till Kommunstyrelsen och vidare till Dalatrafik för utredning. 

 

Kostnaden för kollektivtrafiken i tätorten har ökat kraftigt, en fördubbling, under de senaste 

fem åren samtidigt som resandet har sjunkit med ungefär en femtedel. Budgeten för 2016 var 

82 milj. kr men prognosen är att den kommer att kosta 92 milj.kr. Kollektivtrafiken behöver 

minskas i omfattning med 15 milj. kr för att åstadkomma en nettoeffekt på 10 milj. kr.  
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Förslaget med linjeförändringarna blir för många medborgare en förbättring, men för några 

blir det en försämring. 

Nattrafiken kommer att minskas en hel del. 

Flera områden bl.a. Krondiket, Hälsingberg och Främby blir utan bussförbindelse. 

Mjuka linjen föreslås avvecklas. Det finns andra linjer som åtminstone till en del används 

eller kommer att kunna ta mjuka linjens kunder. 

 

Leif Berglund (PRO) framhåller att det står att läsa i sammanträdesprotokoll från KHR-au 

2016-02-10 att berörda parter kommer att höras innan beslut tas om ändringar i 

kollektivtrafiken. KHR har varit involverade men inte KPR. Ordföranden berättar att kritiken 

om att KPR inte givits möjlighet till samråd innan kommunen skickat in sin beställning till 

Dalatrafik redan har framförts och beklagar att samråd inte har skett. 

 

Karin Jacobsson(PRO) ställer frågan om hur det är tänkt att lösas för dem som får längre till 

busshållplats. Kommer det att bli någon kompletteringstrafik?   

 

Ordförande har inget omedelbart svar på den frågan. 

 

Robert Karlsson(PRO) undrar om det finns någon analys gjord på kostnadsutvecklingen. 

 

Ordförande svarar att minskat resande är en orsak. 

 

Ordförande informerar vidare att reglementet för KPR togs 2012. Det behövs en 

genomlysning och en eventuell revidering. Kan frågan hänskjutas till KPR-au?  

 

 

 Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

KPR beslutar att frågan om att göra en genomlysning och eventuell revidering av reglementet 

för KPR uppdras åt KPR-au. 

§ 9  Anmälningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  

- Protokoll från KHR/au 2015-12-16 

- Protokoll från KHR 2015-12-16 

- Protokoll från KHR/au 2016-02-10 

- Protokoll från KPR/au 2016-02-16 

Beslut 

KPR antecknar anmälningarna till protokollet. 
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§ 10 Övrigt 

Inga övriga frågor anmäldes till dagens sammanträde. 
 

Beslut 

KPR antecknar till protokollet att inga övriga frågor anmälts. 

 


