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helen.norling@leksand.se

Minnesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet 24 januari
2018
Närvarande:
Kenneth Dahlström (C) ordförande
Per Wiman (KD)
Anne-Lie Stenberg (M)

Catharina Stenberg SPF
Ingegerd Angman SPF

Liv Lunde Andersson (S) landstinget

Anne-Marie Andersson SKPF
Louise Johansson SKPF

Marita Vidin PRO
Stig Heineman PRO
Nils Hjalmarsson PRO
Bertil Andersson PRO
Olle Wikström PRO
Ritva Rosén PRO

Ersättare:
Ingrid Fyhr (SKPF)

Katarina Leander, anhörigstöd
Ulrika Gärdsback, sektorschef för vård
och omsorg
Marie van Geffen Blomberg, avd-chef
ordinärt boende/verksamhetschef för
HSR
Helén Norling, sekreterare

1.

Filmvisning - Våldet går inte i pension

På initiativ av SKPF visas filmen Våldet går inte i pension. En mycket
gripande film som beskriver det våld som kvinnor utsätts för i sina nära
relationer. Filmen har tagits fram på initiativ av det nätverk som
samordnas av SPF och Brottsofferjouren med representanter från bland
annat Socialstyrelsen och andra pensionärsorganisationer.
2.

Genomgång av föregående minnesanteckningar

3.

Verksamheten informerar: Ulrika Gärdsback och Marie van Geffen
Blomberg
Nybyggnation av äldreboenden

Hyreskontraktet för Limsjögården upphör 2021.
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Kommunen behöver ersätta platserna med nya platser på ett annat
boende. Det är inte aktuellt att förlänga hyreskontraktet med
Limsjögården eftersom det medför alldeles för höga kostnader.
Beslut har därmed tagits om nybyggnation av äldreboenden. Etapp ett är
att bygga vid Tibble särskilda boende. Etapp två blir att bygga vid
Edshult särskilda boende.
Avdelning 4 och 5 på Limsjögården kommer att flytta till Tibble. När det
gäller övriga verksamheter som finns på Limsjögården, dvs
korttidsavdelning 2, hemtjänstens hus och HSR-verksamheten kommer
en särskilt utredning att göras var dessa verksamheter ska lokaliseras.
Siljansnäs hemtjänst

Förändring har genomförts vid Siljansnäs hemtjänst från och med
2018-01-15. Förändringen innebär att den personal inom hemtjänsten
som arbetar utanför A-huset vid Björkbacken kommer att utgå från
Leksand och ingå i hemtjänstområde Södra 1. Fyra personal ville
fortsätta arbeta i A-huset och blir kvar där. De ingår numera i
Björkbackens personalgrupp.
4.

Frågor från pensionärsorganisationer
TV-utbudet i särskilda boenden

Det finns en önskan om att köpa in TV-paket på Edshult som ger
möjlighet för de boende att titta på hockeymatcher tillsammans i de
allmänna utrymmena.
TV-utbudet i lägenheterna på de särskilda boendena är detsamma som
Leksandsbostäder tillhandahåller i sina lägenheter. Vill man ha något
utöver så får man köpa till extra paket.
Att köpa in TV-paket i syfte att visa hockeymatcher i allmänna
utrymmen är inte tillåtet. Tidigare gjordes en speciallösning i samband
med OS. Vård och omsorg kommer att se över TV-basutbudet i de
allmänna utrymmena och om det på något sätt finns möjlighet att kunna
visa hockeymatcherna i allmänna utrymmen på samtliga särskilda
boenden.
Några boende på Edshult har varit och sett hockey live på Tegera arena,
vilket var mycket uppskattat.
Fråga aktualiseras under punkten om personalen får någon utbildning i
den tekniska apparatur som finns på boendena. Sådana krav kan dock
inte ställas på personalen. Personalens uppdrag är att vårda de boende.
För att komma tillrätta med tekniken finns enkla instruktioner tillhands.
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Vaccination mot pneumokocker

Alla boende på särskilt boende erbjuds gratis vaccination mot influensa
som ombesörjs av sjuksköterskorna.
När det gäller pneumokocker erbjuds vaccination via vårdcentralen, men
det är inte längre kostnadsfritt. Vaccination mot pneumokocker behöver
numera endast tas en gång mot tidigare två till tre gånger.
Hur ser genomförandeplanen ut för de nya matrutinerna i de särskilda
boendena?

Den nya måltidsordningen som införts på Solhem har gett goda resultat
och kommer att införas på samtliga särskilda boenden. Björkbacken
kommer att vara nästa på tur. Att införa den nya måltidsordningen är en
lång process och innebär inte bara ändra mattider utan ett helt nytt
arbetssätt. Ett införande beräknas tas upp emot ett år.
Avtalet mellan kommunen och de privata aktörerna i hemtjänsten
Kan man köpa en tjänst privat utan biståndsbeslut?

Servicetjänster behöver man inte har beslut av biståndshandläggare för
att nyttja. För övriga omsorgstjänster krävs biståndsbeslut.
Hur ser rapporteringen och journalföringen ut vid händelser som t ex att
någon boende har tagit sig ut och hittas av någon utanför sitt hem eller
boende?

Allt ska journalföras avseende personer som har någon form av insats via
vård och omsorg. Personalen skriver i sina telefoner som i sin tur
kommer in i journalen i verksamhetssystemet. Utifrån de händelser som
sker görs sedan en bedömning av vidare åtgärder. En åtgärd kan
exempelvis vara att få insats i form av en GPS-klocka, komma in på
korttidsavdelning etc.
Har personen inte någon insats via vård och omsorg kan man som
privatperson alltid göra en orosanmälan gällande personen som man ser
far illa.
Vad pågår för att minska antalet olika vårdare i hemmet?

Det pågår inget arbete för att minska antalet olika hemtjänstpersonal som
besöker de boende i sina hem. När det gäller personer med speciella
behov samt dementa ser man till att de är så få olika personal som möjligt
som kommer. Medelvärdet är på 14 personal under en tvåveckorsperiod.
Här har man att ta hänsyn till dubbelbemaning. Då är det två personal
som utför insatsen och det kan vara flera gånger per dag, medan i andra
fall kan det handla om endast ett besök en gång per dag.
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5.

Anhörigstöd informerar

Anhörigsträffarna fortgår. Det är viktigt att fånga upp anhöriga tidigt. För
det syftet finns anhörigträffar för de som vårdar närstående i hemmet.
Träffar finns både i Insjön och i Leksand. Det kommer eventuellt att blir
träffar också i Siljansnäs framöver. Träffarna anordnas i samverkan med
kyrkan.
Igår tisdag startade 11-kaffet på brandmannen. Detta görs i samverkan
mellan väntjänsten och ABF.
Under våren kommer en cirkel att starta med namnet ”Passion för livet”.
Cirkeln ska ge samhällsinformation och få de medverkande att hitta sätt
att finna kraft och må gott. Cirkeln kommer att hållas fem gånger under
våren. Vid träffarna kommer följande personer att medverka:
Kommunekolog Åsa Rydell kommer att informera om naturens kraft.
Mats Brolin från brandkåren kommer att berätta om säkerhet i hemmet.
Friskvårdsterapeut Anki Bärgendahl kommer att föreläsa om tankens
kraft. Apotekschef Johanna Nobelius ska informera på temat ”Jag och
mina mediciner - vänner eller fiender”. Annons kommer i Magasinet.
Cirklarna anordnas i samverkan med vuxenskolan, kyrkan och
anhörigstöd.
Psykiatrins dag anordnas 2018-02-15 i samverkan med öppenvårdspsykiatrin, primärvården och kommunen. I år är temat suicid
(självmord). Föreläsning kommer att äga rum i Plenisalen i
kommunhuset kl 17.00-20.15. Den kommer även att direktsändas via
kommunens hemsida. Föreläsarna heter Pirjo Stråte och Leif Svanlund
och de har själva egna erfarenheter av suicid. Deras föreläsningar heter
”När det värsta händer” samt ”Vägen till suicid, en kemisk obalans”.
Under kvällen kommer representanter från SPES Dalarna,
öppenvårdspsykiatrin, primärvården, Svenska kyrkan och kommunen att
närvara. Program kommer att komma ut i Magasinet.
Samtlig personal inom vård och omsorg kommer att gå en två dagars
utbildning i psykisk ohälsa. Hemtjänstens personal har gått utbildningen
2017 och övriga kommer att gå 2018.
Utifrån det politiska målet att stärka och utveckla stödet till anhöriga och
familjer till personer med omfattande vårdbehov framför allt till
anhöriga som är unga, har ett styrdokument för anhörigstödet i Leksands
kommun tagits fram. Styrdokumentet kommer att beslutas politiskt på
kommunstyrelsen 2018-01-29.
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6.

Övriga frågor
Information om KPR saknas på hemsidan samt behov av revidering av
information under rubriken ”Äldre”

Aktualiseras behov av att lägga ut information om KPR på hemsidan,
samt att mötesanteckningarna borde finnas tillgängliga där.
Vidare att rubriken ”Äldre” är i behov av revidering.
Ett arbete pågår med att se över både den externa och interna webben. En
del i detta är att det kommit en ny lag som innebär att webben ska vara
tillgänglig för alla. Information om KPR på webben samt möjligheten att
lägga ut anteckningarna kommer att ses över i samband med detta arbete.
Betalningsansvarslagen - Samverkan för trygg och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård

Information önskas kring den nya lagen om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – tidigare
betalningsansvarslagen.
Den nya lagen började gälla 2018-01-08 kl 7.00. Syftet med den nya
lagen är en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen
vård och omsorg. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om
samverkan mellan landsting och kommun. Landsting och kommun har
fastställda gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya
lagen och har ingått överenskommelse med varandra om tidpunkt för
kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.
Det som är nytt är primärvårdens medverkan vid utskrivning från
slutenvård. De är ansvarig att kalla till vårdplanering i hemmet.
Finns kommunpolisen kvar?

Nytt avtal är skrivet.
Information från ABF

Rose-Marie Svanborg från ABF informerar om några av de aktiviteter
som erbjuds via ABF. Verksamheten är mycket uppskattad. Det finns ett
stort behov av dessa mötesplatser.
Några av aktiviteterna:
- Social dagverksamhet måndagar kl 14.00
- 11-kaffet
- Dansgympa – nybörjar- och fortsättningsgrupp
- Linedance måndagar och onsdagar
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- Stickning
- Cirklar med olika teman

I anslutning till punkten informeras om att rabatter på Leksandshallen
numera gäller för alla pensionärer dvs även som är under 65 år samt de
med någon psykisk eller fysisk nedsättning.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte är den 14 maj i Plenisalen, kommunhuset

