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Nobeldag utan utdelning av litteraturpris! En historisk dag, dock inte så positivt! Denna dag 

träffades vi i äldregruppen för att fundera och  planera inför det kommmande året. 

Vi har två studiedagar i aktivitetsplanen för våren som vi vill fylla med värdefullt innehåll. 

 

Styrbjörn inledde med information från LPR- möte. 2019 års budget var aktuell på mötet. 

Skattehöjningen blir 40 öre istället för diskuterade 60 eller 50 öre. Alliansen backade och kommer 

att ha 20 milj. i underskott! Sparande väntar! Beträffade anslagen är arvoden till pensionärs-

organisationerna ej klara ännu. 

 

Närakuten i Karlshamn som diskuterats livligt och utlovats kommer inte att fungera som eg.  

akutavdelning men funktionen är ännu inte klar. Befolkningen i västra länet behöver tydlig 

information om hur det kommer att fungera snarast för att inte besvikelsen ska bli för stor! 

 

Jour på vårdcentraler på kvälls- ev. nattetid är också osäkert och  behöver förtydligande om vad det 

kommer att innebära. Kanske ännu bara en önskedröm! Call back fungerar inte tillfredställande och 

behöver arbetas vidare med. Just nu är det problem med långa avstånd  mellan byggnader inom 

sjukhusområdet i Karlskrona ffa. mellan byggnad 13 och avdelningarna. 

Minnesanteckningar från LPR mötet kommer från landstinget framöver. 

 

Bertil framförde önskemål om att seniormottagning borde finnas på landstingets vårdcentral i 

Olofström. Där finns 6000 patienter listade medan privata vårdcentralen har 8000 patienter och 

seniormottagning. 

 

Vidare diskuterade vi matpatrullens arbete. Förhoppningsvis kan arbetet komma igång i vår. 

Laila föreslog att en handlingsplan upprättas och att ev. planera träff med kostchefer och dietister i 

de olika kommunerna. Ett frågeformulär för att gradera de olika matställena diskuterades vidare. 

 

Ingemar önskar att vi fortsätter med boendefrågor under kommande år. Planen är att besöka ett 

boende i Ljungby som fått mycket bra omdöme. Att samla intryck och ideer för att kunna diskutera 

vidare i vår om hur vi inom SPF kan påverka byggande av äldreboende för ffa dem som inte kan 

skaffa bostadsrätter i privata seniorboende. Ingemar planerar för studiedag med boendefrågor under  



hösten. 

 

Studiedagar framöver : obs våra önskemål men inget bestämt! 

 

I vår som första prioritering, en fm med Kost. Matpatrullernas arbete och rapport från dem. 

Dietist i Karlskrona kommun med inriktning mot äldreomsorg har Ulla fått i uppgift att inbjuda för 

att tala om kost för äldre och dietistens arbete inom kommunens äldreomsorg. 

 

Projektet ”Aldrig ensam” planerar vi till studiedagen i maj. 

 

Tanken är att projektet att söka upp äldre som är ofrivilligt ensamma ska pågå ett par år. Första 

målet är att nå ofrivilligt ensamma och sedan att hitta verksamhet som kan passa dem att delta i. 

SV och ABF kommer nu i höst att utarbeta studiematerial som kan användas. Såväl SPF som PRO 

och SKPF är med i detta projektet. Staten har satsat 2 milj. för att komma igång med utb.dagar och 

material. Förhoppningen är att ytterligare medel för att driva projektet ska beviljas framöver men 

just nu är det ju stillestånd i beslutsfattandet i landet! 

 

Tanken på att kunna erbjuda en studiedag kring hjärtarytmier har jag inte släppt men fortfarande 

inte fått respons från medicinklin. som skickat vidare till geriatrikerna.  Så småningom hoppas jag 

få min önskan uppfylld! Det är ju ett så angeläget ämne!  

 

 

Vi diskuterade slutligen kring ev. projekt att utvärdera länets vårdcentraler. Styrbjörn informerade 

om att LPR och landstingets repr. bla Lars Almroth såg positivt på ideen och ville stötta. Projektet 

bör göras gemensamt med PRO och SKPF. 

 

Nu avslutar jag med att önska alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

 

 

 

 

Vid datorn 12 december  Eva Holmberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


