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Minnesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet 15 maj 2017

Kenneth Dahlström (C) Ordförande Birgit Sundberg SPF
Per Wiman (KD) Marita Vidin PRO
Liv Lunde Andersson (S) Anne-Marie Andersson SKPF
Anne-Lie Stenberg (M) Catharina Stenberg SPF
Ritva Rosén PRO
Olle Wikström PRO Ersättare:
Bertil Andersson PRO Ingrid Fyhr SKPF
Nils Hjalmarsson PRO Ingegerd Angman SPF
Stig Heineman PRO Eleonora Lindby
Barbro Stamnäs sekreterare
Ulrika Gärdsback Sektorschef vård och omsorg
Marie van Geffen Blomberg Avdelningschef ordinärt boende
Teresia Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar

2. Verksamheten informerar: Ulrika Gärdsback
Grupp på gång gällande nybyggnationer i Tibble och Edshult.
Vilken verksamhet ska finnas i byggnaden?
En styrgrupp är tillsatt för att se hur andra kommuner har gjort.
Röda korset har skänkt 17 tv apparater som ska delas ut på våra boenden 
Boende från Edshult har varit och bowlat i Rättvik
Kompetensutveckling fortskrider under hela året för personalen?
Jobbar med digitalisering hela tiden. Tibble har startat ett Instagram konto. 
Edshult ett Facebookkonto
Hemtjänst och boendestöds personal har alla uppgifter på sina telefoner, hela 
sin planering för arbetspasset finns i sin telefoner.
Digitala lås kommer att installeras, ett område är klart, låsen öppnas då med 
telefonen.
Processutvecklare anställd, kommer att anställas en till.
Tillsynskameror kommer att erbjudas till lämpliga kunder.
Delaktighet, en individuell plan för alla,

3. Marie van Geffen informerar
Anhörigmässa vecka 40 på Sveasalen.
Måndag kväll bio kontrast inte riktigt klart ännu. Hoppas på en bra film med 
anhörigtema.
Tisdag: Sanna Lundell föreläsning
Onsdag: seminarium tillsamman med svenska kyrkan, ”När jag inte längre är 
med”
Torsdag: Föreläsning av professor och alkoholläkare.
Fredag och lördag: utställare hemtjänst, privata och kommunala och många 
andra.
Workshop var 45 minut.  Flera olika grupper t.ex. LD hjälpmedel.
Mässan kommer att vara i Sveasalen på fredag och lördag. Annons kommer 
när allt är klart. 
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4. Frågor från pensionärsorganisationer

 Statliga medel: Hur har de använts? En ny chef i hemtjänsten, Tibble har 
utökat bemanningen, Edshult har utökat både dag och natt bemanning. 
Avdelning 2 har även de utökat bemanningen.
Dagverksamheten vid Tibble och Solhem har helg projekt som blir permanent

 Gårdsråd ska det finnas? Det är frivilligt. 
Anhörigträffar ska vara 4 gånger per år. Förslag att boka en 
fredagseftermiddag för att fler anhöriga ska kunna vara med. Dessa träffar 
har inte fungerat på alla boenden. Bättre information till cheferna på boenden 
om anhörigträffar.

 Hemleverans till kunder: Tempo i Siljansnäs och Tällberg har hemleverans,
Kravet är att det finns ett biståndsbeslut. Handla för minst 150 kr och en gång 
per vecka, varorna körs hem. Betala bara det som är beställt. Går att beställa 
på vilket Tempo man vill. Kontakta biståndshandläggaren för bedömning om 
att få ett bistånd och utförliga regler när det gäller hemleverans.
Det går att få bistånd endast för handling. Det man inte klarar av själv kan 
man få bistånd för efter individuell bedömning.

 En fråga från utskottet gällande Brandmannen
Bredda verksamheten på Brandmannen. Kan några av 
pensionärsorganisationerna vara på Brandmannen med olika aktiviteter för att 
använda lokalen på ett bättre sätt? ABF får inga ersättningar från kommunen.

 Biljetten vid stationen, kan pensionärsorganisationen göra något för att få en 
automat. Nej. Det finns ett medborgarförslag på gång gällande 
biljettförsäljning.

 ”Byggdialog”, medarbetare från kommunen och experter är med i med i en 
referens grupp gällande nybyggnationer av boenden, vid Tibble och Edshult. 

 Konsumentrådgivning kommer att erbjudas av kundtjänst efter sommaren.

 Stormöte kommer att hållas på nästa KPR möte den 19 september 
tillsammans med handikapprådet och patientrådet. 

5. Teresia Karlsson medicinsk ansvarig sjuksköterska. MAS

Patientsäkerhetsberättelse finns på hemsidan. 
Mätningar genomförs på alla boenden. Hur uppfattar våra kunder sitt boende. 
Största avvikelsen är fall. Vad görs för att förebygga fall? Riskbedömningar 
görs hela tiden. Man mäter ut höftskyddsbyxor för att dämpa fallskador. Tittar 
på miljön hemma, mattor, lampor, tofflor och tossor. 
Efter fallet analyserar vi hur skadan uppkom och hur vi kan undvika liknande 
incidenter. 

Undernäring. Ny författningslag gör att kommunen är skyldig att sätta in 
förebyggande åtgärder för att hindra undernäring. Svårt att se på de som bor 
hemma att de äter rätt och tillräckligt. Man får försöka göra en riskbedömning. 
Hemma bestämmer kunderna själva. När man börjar få insatser från 
kommunen är de skyldiga att undersöka alla ämnen.
Nattfastan svår att komma till rätta med. 

Munhälsa och trycksår ska också kontrolleras kontinuerligt.

6. Annika Nilsson, ny dietist, riktad mot äldre, jobbar tillsammans med Teresia. 
Annika har gjort en Smoothie med mycket vitaminer och näring i små glas, för 
att fresta de boende med något nytt. 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Nästa möte är den 19 september kl. 9-12 i Plenisalen 


