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KPR Au april 2020 

 

Corona ställer till det. Ledamöterna i KPR Au har kallats till ett möte som 

genomförts som personligt telefonsamtal. I tur och ordning har vi fyra i 

KPR Au fått samtala med Lotta och Sirpa där ordförande och 

medverkande tjänsteperson (Sirpa) delat på en gemensam telefonlinje. 

 

Ekonomi                                                                                                                  

Kommunfullmäktige beslutade för 2020 att sänka äldrenämndens ram 

med 8,7 mnkr som skulle motsvara den negativa demografiska 

utvecklingen för äldre över 65 år. Detta stämmer inte, eftersom bara 

hemtjänstverksamhetens volym har ökat väsentligt  

Äldremässa / Seniordag                                                                                                      

Seniordagar blir den 12 oktober om läget är normalt igen. Som tidigare 

anser vi att andelen privata företagare måste öka. Kostnaden per 

företagsmonter måste hållas nere.      

Kom gärna med förslag på föreläsare eller andra inslag som ni tror skulle 
locka seniorer till mässan. 
                                                                              

Patientsäkerhetsberättelse                                                                                  

Som nämnts tidigare har vi en ny MAS, Anna Hedlund.                         

Jag har skummat igenom patientsäkerhetsberättelsen, som visar en rejäl 

försämring på de flesta punkter jämfört med tidigare.                                 

Ex Vård i livets slut. Samtliga kvalitetsindikatorer ska förbättras.       

     Läkemedelsavvikelserna har ökat. 400 st 2016 till  >1000 st 2019.    

     Basala hygienrutiner. Karlskrona ligger näst sist i redovisad tabell. 

Äldreförvaltningen 2020 - 2021                                                      

Rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Inte en enda notering om att 

behörighet i svenska språket är viktig. Tänk bara på ensamheten hos 

hyresgästerna i våra omvårdnadsboenden dessa dagar. Vi har inget 

överflöd av personal och ska personalen dessutom bära skyddsutrust-

ning, så … 
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Ägardialogen noterar varje gång att Karlskrona har höga kostnader för 

sin äldreomsorg. Ingenstans står det ett enda ord om att vi jämfört med 

många andra kommuner i princip sakna trygghetsboende. 

Lägesrapport Corona                                                                             

Bengt har lämnat två skrivelse som tar upp säkerhetsaspekten för både 

våra äldre och personalen och att många sannolikt smittar trots att de ej 

är ”sjuka”. 

Svaret blir: Vi följer alla riktlinjer. Nu har förvaltningen fått tillgång till en 
större mängd skyddsutrustning, men utan uthållighet. Skyddsutrustning 
finns tillgänglig i alla hemtjänstlokaler. Äldreförvaltningen har ännu ej 
någon brist på utrustning. 
 

Personal och boende testas vid misstanke om smitta. 
 
Corona har lärt oss att vi får mötas på andra sätt än fysiskt, ex vanlig 
telefon samt olika digitala lösningar. Håll avstånd men kontakt med 
varandra! 
 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                          

Här blir det aktuellt med fortsatt uppföljning av corona och att ingen 

personal som anser sig behöva skyddsutrustning nekas. Det finns 

dessutom en aktuell lista på olika punkter. 

Pensionärsföreningarnas tankar kring statsbidraget för att 
motverka ofrivillig ensamhet samt ökad kvalitet inom 
demensvården                                                                                      
Det talas ju mycket om ofrivillig ensamhet nu och förvaltningen har fått 
ett bidrag på 4,3 miljoner och en del av dessa pengar skulle kunna gå till 
detta ämne /föreläsare under äldremässan. Pengarna ska användas 
under 2020 så kom gärna med förslag och idéer att disponera dessa 
pengar under resten av året. 
Digitalisering är ett område som också måste in här. 
 
Glöm inte att PRO, SKPF och SPF har ett gemensamma projekt 
”Tillsammans mot ensamhet”. 
 
Pensionärsföreningarnas tankar kring satsbidrag till digital 
utveckling inom äldreomsorgen                                                      
Digitalisering är ett område där vi får ett bidrag på 1,1 miljon till 
Karlskrona för att utveckla digitaliseringen för äldre.  
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I dessa corona-tider måste vi lära oss mer om att använda web, chat.    
e-post och ex skype för att få information och för att hålla kontakt med 
varandra 

Idéer och förslag mottages tacksamt, hör av er till Sirpa eller någon av 
oss i Au. 
 

Information om corona /flyer                                                                
Förvaltningen håller på att trycka upp en Flyer med information till äldre. 
Vi i KPR Au står bakom informationen som ska spridas och helst införas 
på våra olika föreningars hemsidor .  
 

 2020-04-29/Bengt Billemyr, Monika Anglert 


