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Motion] Sverigedemokraterna Karlskrona

Motion att införa elektroniska dosetter

Digitaliseringen ligger i framkant i dagens samhälle och redan  2017  skrev BLT en artikel om an

Karlskrona är näst bäst i Sverige. Det borde även gälla omsorgen i var kommun.

Elektroniska dosetter är ett av de digitala hjälpmedel som finns att tillgå. Dosetten påminner om när

medicinen ska tas genom ex ljudsignal samt blinkande ljus/lampa och matar även fram det aktuella

pillret. Om medicinen inte tas, kan vissa dosetter även skicka meddelande till personal eller närstående.

l England har hälsomyndigheten i W/est Midlands gjort en studie där de satte 500 elektroniska dosetter J

bruk under ett halvår (htmsj /\\\m\'.l11,.<c'/tlclxlmn1sk—dt::$cI1~;z2\—ana-mange!mcmgarna-ullbaka). Projektet

visade ett positivt resultat på motsvarande 20 000 kr per användare. Orsakerna till detta var att

hemtjänsten inte behövde göra hembesök pga medicingivning lika ofta, bättre hälsa samt mindre akuta
insatser. Man fick tillbaka 8,5 gånger det satsade kapitalet under ett halvår.

l kommunens avvikelserapporter står funktionsstödsförvaltningen för den största delen av posterna

"glömd dos". Med elektroniska dosetter skulle awikelsema om tex felmedicinering, slarv och glömd
medicin kunna minska avsevärt jämfört med idag. Det skulle dessutom ge ökat välmående för både
bmkare och närstående, minskat behov av hembesök och akuta insatser, samt effektivare

resursutnyttjande.

Karlskrona kommuns funktionsstödsnärnnd går back. Att införa elektroniska dosetter hade inneburit en
förbättrad ekonomi, mindre oro och bättre hälsa för klienterna. Många vittnesmål från personal

inom omsorgen visar att personer med minnesförlust och/ eller nedsatt kognitiv förmåga har svårt att
hantera sin medicinering, särskilt när olika mediciner ska tas på olika tidpunkter under dagen.

Sverigedemokrater föreslår kommunfullmäktige besluta

att funktionsstödsnämnden och äldrenärrmden ser över möjligheten att införa elektroniska dosetter i

verksamhetema.

Camilla Karlman Tove Håkansson
Sverigedemokraterna Karlskrona Sverigedemokratema Karlskrona
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Berörda nämnder/styrelser
Akten

§  180
Inkomna motioner och medborgarförslag

Följande överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

KS 2018/4235 1.2.6.1
Motion om Mikroplast en handlingsplan för minskade utsläpp av
Yvonne Sandberg-Fries (MP)

KS 2018/4233 1.2.6.1
Motion om att rena vårt avloppsvatten från läkemedel  -  steget in i
framtiden för vattenreningsverket av Yvonne Sandberg-Fries (MP)

KS 2018/4468 1.2.6.1
Motion Förbättra cykelvägen till och från Jämjö av Håkan Eriksson (S)

KS 2018/4471 1.2.6.1
Motion att införa elektroniska dosetter av Camilla Karlman (SD) och
Tove Håkansson (SD)

KS 2018/4470 1.2.6.1
Motion att anordna daglig verksamhet pá kommunens äldreboenden av
Camilla Karlman (SD) och Tove Håkansson (SD)

KS 2018/4472 1.2.6.1
Motion att ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv
pengainsamling av Christopher Larsson (SD)

Följande överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande

KS 2018/41671.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp en webbkamera över Gullberna
soptipp av Bert Stefan Svensson

forts.
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§  180  forts.
Inkomna motioner och medborgarförslag

Följande överlämnas till drift- och servicenämnden för besvarande

KS 2018/4232 1.2.2
Medborgarförslag om att upprätta en gång- eller cykelväg längsmed
Astervägen och Kolonivägen för ökad säkerhet av Martin Per Lindström

KS 2018/4323 1.2.2
Medborgarförslag om utsmyckning av rondellerna längs väg 28 av
Ulla Thurbin


