HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2013-09-05

Plats och tid:

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet
2013-09-05 kl. 09.30 – 12:00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss,
För SPF
Lena Nordström,
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Dagmar Luhanka, Sigvard Raask
För RPG
Svend Ryding
Förtroendevalda
Henrik Oretorp, Lennart Germundsson, Ramesh Chibba,
Ros-Marie Henriksson,

Ersättare:

Karin Sävlind, SPF, Ing-Britt Hansson SKP, Naemi
Salomonsson SPF, Berit Persson RPG, Ulla Eriksson SPRF,
Jan-Erik Jäderblom PRO, Gunnel Nilsson,

Övriga:

Ann-Kristin Karlsson HVF,

Utses att justera:

Jan Preuss

Sekreterare:

__________________________
Ann-Kristin Karlsson

Ordförande:

__________________________
Henrik Oretorp

Justerande:

__________________________
Jan Preuss

Paragraf 39-48
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§ 39
Mötets öppnande
§ 40
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Information angående s. k ”Äldreblomman”, Marita Everås
5. Information angående Demensriktlinjer utifrån ”Annas Led, Liselotte Hozjan
6. Information angående Föreningsbidrag, Ulrika Hübner (§ 44)
7. Svar på frågan angående ”Balansskola för att minska fallolyckor”, Brita Andersson
Yli-Länttä (§ 45)
8. Svar på frågan ”Hur går det med hörslingan i stora sammanträdesrummet”. (§ 46)
9. Övrigt: (§47)
 Apotektjänst
 Vilken utbildning i bemötande har personalen i larmgruppen
 Personalens utbildning om och i demens på boende och inom hemtjänst
 Hur mycket budget är avsatt för utbildningsinsatser
 ”Vågar jag bli gammal i Halmstad” – med anledning av en artikel i
Hallandsposten, bland annat om en parkinsonssjuk person.
 Schablontider
 Kan ett företag som hemvårdsförvaltningen hävt avtal med ansöka om att
bli godkänd som leverantör igen?
 Alla Hjärtans hus vad händer med det?
 Äldrestödjarna
 Hur utförs kontrollen av äldreboende
 Hemsidan KPR
 Lokalbehov för föreningar
10. Nästa sammanträde är den 23 oktober 2013
§ 41
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.
§ 42
Information angående Äldreblomman
Utvecklingsledaren Marita Everås, HvF, informerar angående den s.k. Äldreblomman
och hänvisar till www.skl.se/ledningskraft, indikatorer och resultat, gå vidare till
portalen, kryssa i redigera och statsbidragsknappen, välj urval, välj region Halland,
Halmstad tryck på redigera.
Kommunala pensionärsrådet tackar Marita Everås för informationen.
Frågor ställs av Ingrid Gunnarsson och Berit Persson.
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§ 43
Information angående Demensriktlinjer
Demenssköterska Liselotte Hozjan, HvF, informerade angående Socialstyrelsens
riktlinjer vid demenssjukdom och demensriktlinjer i Halland, s.k. Annas led. De
nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 innehåller
rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Riktlinjerna
innehåller bland annat rekommendationer om diagnostik, personcentrerad
omvårdnad, läkemedel, dagverksamhet, boende och stöd till anhöriga Modellen
Annas Led baseras på de nationella riktlinjerna som kom år 2010.
Se bifogad bilaga.
Se även vidare:
www.regionhalland.se/annasled,
Riktlinjerna finns på Socialstyrelsens hemsida:
www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/omrik
tlinjerna
Ingrid Gunnarsson ställde frågan om all hemtjänstpersonal är informerade – vilket
Liselotte Hozjan svarade, att detta arbete håller man löpande på med.
Berit Persson frågade hur man kan undvika att individen använder våld. Liselotte
Hozjan svarade att den kan bero på att kunden misstolkar personalen och en
frustration utlöser en våldshandling.
Liselotte Hozjan fick svara på en del andra frågeställning.
För mer upplysning om demenssjukdom och nationella riktlinjer.
www.demenscentrum.se
www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer
www.alzheimerforeningen.se
www.demensABC.s
www.bpsd.se
Liselotte Hozjan informerade om vad som händer i samband med Internationella
Alzheimerdagen i Halmstad.
För information kommer PRO kommer att starta upp studiecirklar angående demens.
Kommunala pensionsrådet tackar Liselotte Hozjan för informationen.
§ 44
Information angående Föreningsbidrag
Ulrika Hübner, kommunikatör, HvF delade ut material angående föreningsbidrag,
vilket finns även på hemvårdsförvaltningens hemsida.
§ 45
Svar på frågan angående Balansskola
Brita Andersson Yli-Länttä, verksamhetschef för Hemsjukvård och förebyggande,
HvF informerade att det inte är aktuellt med någon balansskola, då
hemvårdsförvaltningen erbjuder individuella balansövningar i ”Klubb aktiv”, på
Bäckagårds korttidsboende.
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§ 46
Svar på frågan angående Hörslinga i stora sammanträdeslokalen
En beställning har nu gjorts för att göra lokalen tillgänglig för personer med nedsatt
hörsel.
§ 47 Övriga frågor:
Apotektjänst - Brita Andersson Yli- Länttä ger en kort resumé av
Apotekstjänst. Under sommarmånaderna har förvaltningen fått en ny
leverantör av läkemedel (Apotektjänst AB), vilket inneburit en mycket hög
arbetsbelastning på samtlig personal, eftersom det inte fungerat som det
var tänkt.
Det har också inneburit en oro bland våra kunder som blivit drabbade. Ett
fall är anmält som en Lex Maria och situationen kring läkemedel är också
anmält till Läkemedelsverket via MAS.
Ingrid Gunnarsson ifrågasätter upphandlingen. Ros-Marie Henriksson
betonar att det är en säkerhetsfråga. Lena Nordström undrar om man
verkligen inte har möjlighet att bryta upp avtalet. Jan-Erik Jäderblom
understryker det samma.
Henrik Oretorp kommer att ta upp frågan angående Apotektjänst i
ledningsgruppen, femklövern i kommunstyrelsen.
Vilken utbildning i bemötande har personalen i larmgruppen - Brita
Andersson Yli-Länttä informerar att alla som arbetar i larmgruppen har bra
utbildning. Vill ge lite bakgrund, när det gäller s.k. ”akutlarm” (30 minuter).
Det larm som bedöms vara akuta men ändå inte är så akuta så att det
kräver omdelbar kontakt med SOS, åtminstone inte i första skedet, sak
åtgärdas snarast möjligt men max inom 30 minuter. Exempel på akuta larm
är fallarm, tysta larm och misstanke om allvarliga sjukdomstillstånd. Om
personen som har larmat behöver komma i kontakt med SOS direkt så
hjälper man naturligtvis till med det också.
Alla samtal som kommer till larmgruppen, spelas in och lyssnas av, för att
följa händelseförloppet. I de allra flesta fallen är det bra bemötande.
Ingrid Gunnarsson redogjorde för ett verkligt fall där man inte fick bra
bemötande.
Personalens utbildning om och i demens på boende och inom hemtjänst –
Maria Sjödahl, äldreomsorgschef, HvF, informerar att all personal har gjort
”Demens ABC” på arbetstid. (Demens ABC är en Svensk demenscentrums
webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom). Vissa avdelningar har anställt personal som
är expert på demenssjukdom, exempelvis på korttidsboendet ”Björken” vid
Slottsparkens äldreboende.
Hur mycket budget är avsatt för utbildningsinsatser – Ann-Kristin Karlsson
redovisar efter att fått information från HvF:s ekonom att det är avsatt
2 425 000,00 kr för år 2013 vilket består bland annat av förflyttningsteknik,
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omvårdnadslyftet, läkemedelsutbildning, dokumentation HSL, Senior Alert,
Dokumentation SOL, fortbildning leg personal m.m.
Vågar jag bli gammal i Halmstad kommun – angående en artikel om en
person med Parkinsonssjukdom? Maria Sjödahl, meddelar att en
internutredning har skett i ärendet. I övrigt hänvisar till sekretesslagen och
kan därför inte kommentera i enskilda ärenden.
Schablontider- blir det någon ändring på detta - Ann-Kristin Karlsson
meddelar att arbetet med översyn av resursfördelningssystemet pågår och
ska vara klart inom kort.
Kan ett företag som Hemvårdsförvaltningen tidigare under våren hävt
avtalet med, ansöka om att bli godkänd som leverantör igen? Ann-Kristin
Karlsson ger information angående Lag om valfrihetssystem (LOV) som
reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill
konkurrensprova kommunala och landstingskommunala verksamheter
genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till
kunder. Villkoren för att bli godkänd leverantör finns beskrivna i
förfrågningsunderlaget, som finns på hemsidan:
http://www.halmstad.se/omsorgstod/aldreomsorg/valfrihetssystemforlevera
ntorer.3556.html. Avtalet kan hävas om ett företag inte håller
kvalitetsnivån. Hemvårdsförvaltningen gör regelbundna kvalitetsuppföljningar.
Alla företag har rätt att ansöka om att bli leverantör enligt Lag om
valfrihetssystem (LOV), därefter görs en individuell bedömning av
hemvårdsförvaltningen.
Alla hjärtans hus – vad händer med detta? Brita Andersson Yli-Länttä
meddelar att ingen förändring föreligger i nuvarande läge, verksamheten
fortsätter som hittills.
Hur utförs kontrollen av äldreboende?. Maria Sjödahl, informerar att det
sker många tillsyner hela tiden och vid brister sker åtgärd omedelbart.
Kommunala pensionsrådet tackar Brita Andersson Yli-Länttä och Maria
Sjödahl för informationen.
Äldrestödjarna kan man inte ta till vara på deras arbete? Lena Nordström,
berättar att äldrestödjarna i Halmstad är ett arbetsmarknadsprojekt som
startade 2010. De hjälper till med olika uppdrag, dock inte arbetet från
hemtjänst eller Rut tjänster.
Hemvårdsförvaltningen tar med sig frågan och återkommer.
Hemsidan KPR bör uppdateras – förvaltningen tar tag i detta omgående.
Lokalbehov för föreningar – frågan skjuts upp till nästa sammanträde
Det påtalas att det är viktigt att anmäla frågeställningarna i tid.
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Det framkom även önskemål att besökarna vid KPR bör ha namnbrickor.
Obs! ändrad dag till nästa sammanträde 23 oktober.
För kännedom: KPR kommer vid sitt sammanträde 5 december att göra ett
studiebesök på hjälpmedelcentralen, Kistingevägen 2, 302 62 Halmstad, därefter
avslutas sammanträdet med lunch på Nyhems servicehus.
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 23 oktober 2013. Ärenden till nästa möte anmäls till
Ann-Kristin Karlsson tel. 035-13 96 71, senast 10 oktober.

§ 48
Avslutning
Henrik Oretorp tackar för dagens sammanträde
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