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KPR Au december 2020    

    

Det är digitala möten som gäller.   

Ekonomi                                                                                                                     

Förvaltningschef Gunilla Åberg lyste med sin frånvaro.  I hennes frånvaro 

informerade från ÅN AUs sammanträde Carina Thörnquist, avdch 

utveckling och administration samt Gun-Britt Sirbäck, controller.          

Den ekonomiska prognosen för helåret är fortfarande positiv.  Som 

tidigare anges anledningen vara att verksamhetsplaner ej genomförts på 

grund av covid -19. Hemtjänsten visar ett underskott på 8,6 mnkr bl a 

beroende på att flera under pågående kris avstått från beviljade vård- 

och serviceinsatser.                                                                                           

Extrakostnaderna för covid -19 beräknas till över 50 mnkr för helåret. En 

merkostnad som staten ska ersätta. Verksamheten för november visar 

en negativ avvikelse på 4,7 mnkr. Enligt controllern är det mycket 

pappersexersis för att erhålla statsbidrag. För något covid-19 projekt har 

man inte fått bidrag. En del siffror är därför osäkra. 

Lägesrapport Corona /covid-19                                                                           

Anna Hedlund informerade. Hon har idag arbetat med corona-frågor 

sedan strax efter 06.00 på morronen.  Smittspridningen är stor i hel 

samhället, dvs samhällsspridning. Detta gör att mer och mer arbete får 

läggas på att hålla smittan ifrån verksamheten. Smittan på 

Handelsträdgården har klingat av, trots att 13 personer var smittade.  

Smittspridning finns också på omvårdnadsboendena Kungshöjden och 

Ekliden.  Ett antal personer är sjukhusinlagda och tre personer har avlidit 

(Kungshöjden och Handelsträdgården. När det gäller hemtjänsten finns 

det där också enstaka personer med covid-19. Äldreförvaltningen 

upplever att de har bra kontakter med regionens läkare och regionens 

läkarbil har varit till mycket stor nytta. Läkarbilen har medfört att sjuka 

äldre har fått adekvat bedömning och vård.    

Anna tror fortfarande inte på ett allmänt användande av munskydd, 

eftersom detta kan leda till att personen lättar på regelsystemet ”håll 

avstånd”, ”tvätta händerna” etc.  Jag har varit i kontakt med några 

personer som anlitar hemtjänsten och där har besökande personal både 

munskydd och visir. 



2 
 

Besöksförbud på våra omvårdnadsboenden är inte aktuellt. Man har 

stenhårda rutiner för hur ett besök ska gå till, allt från bokning, vilken väg 

besökanden ska gå, antal personer etc.  Eftersom man inte har testar 

”friska” personer, kan man inte avgöra om symtomfri personal har smitta. 

IVO:s granskning har gällt regionernas läkarstöd, journalskrivning etc. 

Granskningen hos oss har gällt omvårdnadsboenden Af Klint och 

Fridlevstad. En äldreläkare som granskat IVOs rapport gör denna 

bedömning: Covidsjuka hade på vissa boenden, i vissa fall, fått en 

palliativ vård utan att en individuell bedömning utförts av läkare på plats. 

I vissa fall hade läkare beordrat palliativ vård utan att ha konsulterat 

anhöriga. Flera personer har dött ensamma i sina sängar på 

äldreboenden, lugna av morfin, men utan chans till överlevnad. Morfin 

utan dropp och syrgas …  

Digitala samtal                                                                                         

Digitala Samtal AB är ett IT-företag i Karlskrona som ägs av Mattias 

Hallström och Peter Mattsson. Affärsidén är att knyta ihop ny teknik med 

mjuka värden. De har tidigare lanserat verktyg för främst socialtjänsten 

gällande digitala samtalsstöd. Ex Samtal om döden, om Våld i nära 

relation om Självmord. Nu är siktet inställt mot äldrevården och att 

kommunicera med de äldre. Målet är att hjälpa människor att må bättre. 

Under nuvarande pandomi har flera kommuner saktat ner arbetet med e-

hälsa. En svårighet är också lagstiftningen om personuppgifter, en 

bromskloss för alla som arbetar med hälsodata . Redskapen i den så 

kallade verktygslådan ska användas för att skapa metoder för 

personalen att förstå, samtala och inte minst följa upp i de fall som extra 

stöd måste sättas in. I det enklaste fallet kan personen svara med att 

trycka på stiliserad gubbe, som på El-giganten. 

Artikel om företaget fanns i BLT för någon vecka sedan. Läs gärna om 

företaget på: digitalasamtal.se.  Karlskrona kommun är den första 

kommunen att samarbeta med företaget inom äldrevården. 

Kvalitetspris                                                                                             

På grund av covid-19 har årets pris ej utdelats. Målet är att dela ut två 

pris hösten 2021. 

Matdistribution utförd av taxiföretag                                                      

Jeanette Falck, nutritionsansvarig dietist, redogjorde för en omfallsplan 
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för att kunna säkerställa Äldreförvaltningens verksamheter vid ett stort 

personalbortfall under rådande covid-19 pandemi. I omfallsplanen ingick 

att matdistributionen ska kunna levereras på annat sätt, detta för att 

frigöra tid för omvårdnadspersonal i hemtjänsten till vårdnära arbete vid 

stort personalbortfall. 

Efter upphandling valdes Taxi att leverera ut matdistributionen (middag) 

till hyresgäster i ordinärt boende som inte hade någon omvårdnadsinsats 

i samband med matdistributionen och som kunde öppna dörren själva. 

Dessa leveranser har skett vid dörren. Resultatet har varit att tid har 

frigjorts för vårdnära arbete och hyresgästerna har fått varm mat, trots att 

man under perioden haft en del personalbortfall. I det hemtjänstområde 

där man hade problem med trängsel i lokalen vid packning av maten, 

kunde man minska detta. Även andra vinster har upptäckts gällande 

kvalité för hyresgäster samt arbetsmiljömässiga fördelar. 

Pensionärsföreningarnas punkt                                                              

IVO:s granskning  /BB                                                                                        

Som jag noterat under lägesrapport Covid-19. IVO:s granskning har 

endast gällt regionernas läkarstöd, journalskrivning etc gentemot 

omvårdnadsboenden Af Klint och Fridlevstad. IVO har totalt i Sverige 

endast granskat ett fåtal omvårdnadsboenden. 

Eklidens kök – akut stängning  /BB                                                              

I BLT kunde man läsa om att Eklidens kök hade stängts akut bl a 

beroende på att skyddsombud lämnat skrivelse till Arbetsmiljöverket. 

Ordförande berättade om att hon inte fått någon information om 

stängningen av omvårdnadsboendet Eklidens kök, utan hade ringt upp 

ledningen för avdelning Drift och Service och haft synpunkter. Hon hade 

nämligen tidigare fått annan information. 

Jag mailade till kommunalråden och politiska ledningen för Drift&Service 

och ställde några frågor. Till dags dato har ordf Eva S för D&S, Sandra B 

och Börje D inte svarat trots påminnelse. Dessa personer är ändå 

politiskt valda och borde … Jag tycker att det är en skämmigt för 

kommunen att ha politiker som inte kommunicerar sitt arbete. Samtidigt 

förstår jag att det inte är den bästa dialogen mellan Karlskronahem (äger 

köket) och D&S som tillverkar maten. Allt kan inte skyllas på Covid-19. 
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Fredriksdal  Nättraby – bygglov med förhinder?  /BB                                                                             

I BLT har man kunnat läsa om att omkringboende har synpunkter på 

markanvändningen när omvårdnadsboendet byggs ut. Jag tidigare 

noterat att Länsstyrelsen medgett fällning av en ek. Planering, bygglov 

etc pågår som planerat. Ev någon fördröjning. 

Omorganisation av hemtjänsten                                                   

Omorganisationen fortgår med omstrukturering av arbetsområden etc.  

Vi har tidigare bl a ställt frågor om Kättilsmåla hemtjänstområde. Enligt 

avdelningschefen Linda Hjort har det tidigare varit en del problem i 

gruppen, men att det numera fungerar bra. Man är till och med uppnått 

bättre resultat än det av äldrenämnden uppsatta måttet 15 personal per 

hyresgäst och 14 dagar. Vi tycker självklart att äldrenämnden ska ha en 

bättre målsättning. I den kommunala budgeten för 2021 anges att man 

ska sträva mot en högre personalkontinuitet och en större grad av 

självbestämmande. Vi har ännu ej sett äldreförvaltningens planför 2021 

och hur de där har formulerat de övergripande formuleringarna. 

Sänder Lindas bilder 

Avgiftsfri kollektivtrafik                                                                            

I budgeten kan man också läsa om ”Avgiftsfri kollektivtrafik för äldre 

under lågtrafik”. Detta är något som vi i KPR har arbetat för under 

åtminstone de 10 år jag deltagit. Efter Carl Lignells kamp har jag flera 

gånger tagit upp frågan i KPR. Inför valet 2018 lovade Sandra Bizzozero 

oss att arbeta för frågan.   

Brukarundersökning omvårdnadsboende och hemtjänst                    

Det finns mycket att kommentera men också mycket att förbättra! 

Bifogar avdchef Omvårdnadsboende Jenny Hofferts och avdchef 

Hemtjänst Linda Hjorts bilder. 

 

GOD JUL  och  GOTT NYTT ÅR 

Fira helgen så Coronasäker som möjligt! 

 

2020-12-12/Bengt B 


