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Kommunala pensionärsrådet

Tid: Fredag den 7 maj 2021 kl. 13.00-14.30

Plats: Digitalt

Närvarande: Anna Helena Brandt, Anneli Ritter, Barbro Grenehed, Birgitta
Hagström, Birgitta Rönnblad, Carina Strandberg, Cecilia Carlén, Ewa Lundholm,
Fuad Ganibegovic, Ilse Forsberg och Irene Beckman.

Agenda: Punkt 1

Minnesanteckningar från KPR-möte den 3 februari 2021

Frågor om statsbidrag och lokaler tas upp nästa möte. I övrigt inget att erinra.

Punkt 2

Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar:

Fysiska möten har ställts in under pandemin. Promenadgrupper startades upp för
tre månader sedan och det har varit mycket positivt. Uppslutningen har varit
god, promenadgrupperna har upplevts meningsfulla och vissa har lärt känna nya
personer. Grupperna har nu avslutats då de var avsedda att pågå i tre månader.

Anneli erbjuder återigen enskilda samtal, med möjlighet att ses både inomhus
eller utomhus.

En rapport från NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) om anhörigas
situation under pandemin beskriver vikten att ha kontakt med andra människor
och att inte känna sig bortglömd. Anhöriga har haft en ökad belastning under
pandemin, vilket resulterar i ett försämrat mående för båda parter.

Av rapporten framgår att det är viktigt att, i den mån det går, förbereda sig inför
kommande/liknande händelser som innebär nedstängningar och att det finns en
handlingsplan. Ett variationsrikt utbud av insatser behövs för att kunna erbjuda
alternativ vid nedstängning.

Nestor - att utveckla anhörigstödet:

En seminarieserie börjar i september med introduktionsmöte den 1 juli.

Målgruppen är anhörigkonsulenter (eller liknande) och deras chefer.

Syftet är att tydliggöra uppdraget och förbättra förutsättningarna för
anhörigstöd.

http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Rapporter/Dokument/Rapport%20Anho%CC%88riga%20och%20covid19.pdf
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Punkt 3

Information från Kerstin Pettersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska:

Vaccinering

Samtliga på äldreboende, som önskar vaccinering, har fått det och även båda

doserna. En person som flyttar in till äldreboende och är ovaccinerad, eller

tidigare tackat nej och ångrat sig, erbjuds möjlighet att bli vaccinerad.

Av samtliga 80-åringar i Salem är mer än 85 procent vaccinerade.

Vaccinering av personer i fas 4 (allmänheten) har startat parallellt med fas 3.

Vaccination i fas 3 och fas 4 kan ske parallellt utifrån regionala förutsättningar.

Drygt hälften av personerna tillhörande fas 3 har fått en första vaccindos.

Det är dock svårt att få vaccinationstider, särskilt för de som inte kan boka

digitalt. Även om det finns många lediga tider är det svårt för vissa personer att

ta sig till platserna för vaccination.

Vid en presskonferens med socialministern, Folkhälsomyndigheten och nationell

vaccinsamordnare meddelades att tidpunkten för när samtliga i fas 4 som önskar

ska ha fått dos 1 är beräknad till den första veckan i september. Detta kan komma

att ändras, bland annat beroende på vaccintillgång.

Smittläget

Smittläget är allvarligt, många vårdas på IVA. Fortfarande är det hög beläggning

på intensivvårdsavdelningarna. Den största gruppen som insjuknar nu är

personer födda på 70- och 80-talet.

Det finns flera smittade inom Salems kommun och det är personer som inte har

insatser från kommunen.
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Punkt 4

Fuad  Ganibegovic Myndighetschef informerar:

Läget är stabilt på Myndighetsenheten och för handläggare som arbetar med
beslut om hemtjänst avseende äldreboenden osv. En omorganisation har
genomförts på grund av ändringar i chefsleden. En ny tjänst, gruppledare
(Carolina), har tillkommit på Myndighetsenheten. Tjänsten ska samordna och
kvalitetssäkra för biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen, inom
LSS och socialpsykiatrin. Ambitionen är att samordningen förbättras, både
samarbetet med boenden och hemtjänst samt att säkerställa att handläggarna är
väl insatta i ärenden och uppföljningar.

Många är glada över vaccinationen och fler vågar nu ta emot insatser. Utfallet är
mycket positivt - Salems kommun är en av de bästa i länet gällande antal
vaccinerade (både dos 1 och 2). Kommunen har genomfört omfattande
informationsinsatser (brevledes) avseende vaccinationen.

En undersökning har genomförts bland kommuner i Stockholms län där det på
äldreboenden frågats om ensamhet under pandemin. På frågan Känner du dig
mer ensam under pandemin och besöksförbudet än annars svarade hälften att de
kände sig mer ensamma och hälften uppgav att de inte märkte någon skillnad.

Punkt 5

Carina Strömberg Verksamhetschef informerar:

Följande statsbidrag har sökts (ärendet tas upp i socialnämnden den 21 juni):

Säkerställa god vård och omsorg om äldre personer (förbättra arbetsmiljö och
arbetsvillkor för personer som arbetar med äldre):

● Stärka arbetet med personcentrerad vård för personer som är dementa.
● Öka aktiviteter och motverka ensamhet bland äldre.
● Öka personalkontinuitet.
● Förbättra samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
● Förebygga ytterligare smitta (covid-19).
● Utveckla stöd till anhöriga och anhörigvårdare.
● Utveckla informationssäkerhet.
● Investera i välfärdsteknik.
● Övriga investeringar avsedda att höja kvaliteten på vården och

kompetenshöjande insatser.

Exempel på planerade satsningar är läkemedelshantering, utbildning i palliativ
vård och demenssjukdomar samt munhälsa och nutrition för äldre. Arbetet med



MINNESANTECKNINGAR

2021-05-07
4 av 5

att minska smittspridningen (covid-19) fortsätter framöver och även de privata
hemtjänstaktörerna kommer att bjudas in att medverka i utbildningsinsatsen.
Personalförstärkningar kommer att ske för att ha kontinuitet i verksamheten och
undvika personalbrist till följd av coronarestriktioner.

Motverka ensamhet (för målgruppen med demenssjukdom):

● Förstärka lokala demens- och samverkansteam.
● Förstärka och utveckla dagverkamheten för personer med

demenssjukdom.
● Förstärka och utveckla stödet till anhöriga.
● Arbeta med den nationella strategin avseende demenssjukdom (med

fokus på personcentrerad vård).
● Utomhusaktiviteter för de äldre.
● Arbeta mer med personcentrerad vård och sip (samordnad individuell

plan) för de äldre.
● Inköp till boenden i form av spel och redskap för aktiviteter, t.ex. cyklar

och ljusrum.

Äldreomsorgslyftet:

● Utbildning av vårdbiträden till undersköterskor. Andelen utbildade
undersköterskor är redan hög i Salem, men de som saknar denna
utbildning (endast 4 %) erbjuds möjligheten.

● Utbildning till specialistundersköterskor i syfte att ytterligare höja
vårdkvaliteten.

Punkt 6

Ilse Forsberg informerar:

Diskussioner pågår kring föreningslokaler och Ilse återkommer i frågan.

Renovering av Salarp (äldre delen):

Två av Salarps avdelningar är stängda i nuläget. Planen är att en avdelning ska
övertas av hemtjänsten. Fördelen med samlokalisering är samordningsvinster
mellan SÄBO och hemtjänsten och kollegialt utbyte. Möjligheter att renovera den
andra lokalen och anpassningar för målgruppen med demens ses över.

Öppnande av Näckrosens dagverksamhet:

Detta är ett pågående politiskt ärende och planen är att öppna i närtid.

Vi befinner oss i pandemins tredje våg, vilket naturligtvis är en försvårande
faktor. En svårighet med öppnande är att kommunen, enligt lagstiftningen, inte
får begära vaccinationsintyg av målgruppen. Att varje person ska ha 10 kvm till
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sitt förfogande minimerar antalet personer som kan vistas i lokalerna per tillfälle.
Ur ett smittskyddsperspektiv är ytterligare en utmaning resor till och från
dagverksamheten. Vilka åtgärder som behöver vidtas för ett säkert öppnande är
under översyn.

Punkt 7

Övriga frågor:

Digital delaktighet:

Kommunen har ansvar för att invånarna ska ta del av information som
kommuniceras digitalt. Av de som är över 65 år är 15 procent inte digitala
(många har inte smartphones eller mobilt Bank-Id).

Nestor (äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet) kommer att ha ett möte
om digital delaktighet.

Ilse tar kontakt med Huddinge kommun avseende deras informationsblad för
äldre.

Nästa möte: september (preliminärt)

Jonas Berkow
Sekreterare


