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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 21 maj 2019 kl 13.00 
 Plats: Säbyhemmet Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 
Ilse Forsberg, ordförande (M), Maria Zitting Nilsson (C), Birgitta Rönnblad (S),  
Birgitta Hagström (PRO), Ewa Lundholm (PRO), Per-Erik Ekman (SPF), Cecilia 
Carlén (SKPF) 

Ersättare:  
Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 
Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, Annika Placido tf 

verksamhetschef Myndighetsenheten, Anneli Ritter anhörigkonsulent, Kerstin 

Pettersson mas, Marina Furukvist sekreterare 

 

Anmält förhinder: 
Irene Beckman (SPF), Anita Eininger (SPF) 

 
1. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter. 
 
2. Presentation av Kerstin Karlsson, ny enhetschef på Salarp 
Kerstin Karlsson presenterade sig. Hon kommer närmast från Haninge kommun 
där hon arbetat som enhetschef inom Hemtjänst och Särskilt boende i 7 år. Hon 
har 25 års erfarenhet som undersköterska. Kerstins ambitioner är att erbjuda en 
trygg och säker äldreomsorg. 
 
3. Presentation av Annika Placido, tf verksamhetschef för Myndighetsenheten 
Annika Placido presenterade sig. Hon har tillförordnande till den 30 september 
med en eventuell förlängning på en månad om rekryteringen av ny verksamhets- 
chef inte är klar då. Annika har arbetat som chef i 35 år, bl a som socialchef, 
enhetschef, hemtjänstchef och biståndschef. 

4. Anneli Ritter informerar om verksamheten 
Anneli arbetar nu även som äldrelots. Äldrelotsen är en neutral informatör som 
svarar på frågor om äldreomsorg. Till äldrelotsen kan man vända sig för att få 
information, vägledning och stöd i äldrefrågor. Även anhöriga kan höra av sig. 
Arbetet börjar i liten skala. Ett Info-blad är under utarbetande med information 
om vad Äldrelotsen kan hjälpa till med. 

Anneli arbetar även med våld i nära relation för äldre i samarbete med 
myndighetsenheten. 
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Anneli informerade om att det anordnas informationsträffar med sommarfika på 
våra boenden. Det har gått ut inbjudningar till anhöriggrupperna. Alla 
KPR-medlemmar är välkomna. Ingen förhandsanmälan krävs. 
 
Söderby park måndag den 10 juni kl 10.00 - ca 11.30 

(då även information om Skönviksgården)  

Säbyhemmet tisdag den 11 juni kl 10.00 - ca 11.30  

Salarp onsdag den 19 juni kl 10.00 - ca 11.30 

 
5. Åsa Bergström informerar 
Åsa informerade om att de håller på med semesterplaneringen inför sommaren. 
Den ser bra ut. Minst 50% ordinarie personal och minst 2 chefer på plats hela 
sommaren.  

Fråga: Vilka arbetsuppgifter utför sommarjobbarna? 
Åsa svarade att de inte får utföra någon omvårdnad pga 18-årsgräns och inte 
vara ensamma med den boende ut säkerhetsaspekt. De kan vara behjälpliga 
tillsammans med en anställd med t ex städning, prata eller spela spel med den 
boende när anställd är närvarande och de kan även baka. 
 
Digitala lås, s k blåtandslås, ska inom kort börja att installeras till hemtjänst- 
kunderna. För att få installera dem krävs godkännande av den boende och 
fastighetsägaren. 
 
Önskemål kom att få information om Demensteamet. Åsa kontrollerar om Isabell 
Åberg kan komma och informera om teamet på nästa KPR. 
 
6. Kerstin Pettersson informerar 
Kerstin informerade om att digitalt system för signering av läkemedel har införts 
inom äldreomsorgen. Det fungerar bra. Pappershanteringen försvinner och de 
flesta får sina läkemedel inom rätt tid. Systemet ger en signal om läkemedlet ges 
för tidigt eller för sent. Det visar grönt när allt är rätt. Det går ut påminnelser om 
någon missat att ge läkemedlet. Delegeringen är inlagd i systemet och kopplat 
till person. 
 
Bestämdes att Kerstin informerar om vilka lagar som styr Hälso- och sjukvården 
på KPR:s novembermöte. 
 
7. Annika Placido informerar 
Annika informerade om att det är bra beläggning för biståndshandläggarna i 
sommar. Biståndshandläggarna ska gå på demensutbildning i slutet av maj. 
 
8. Ärenden från socialnämnden 6 maj 
Kerstin informerade om ärende Avvikelser inom äldreomsorg och inom 
verksamhetsområde funktionsnedsättning under 1:a kvartalet 2019. 
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Det var 88 avvikelser inom läkemedelshanteringen i äldreomsorgen och 63 
avvikelser inom omvårdnad. När det gäller omvårdnaden var den utförd men 
inte signerad. Inom läkemedelshanteringen finns det ca 350 möjliga avvikelser 
per dygn vilket ger ca 10 500 möjliga avvikelser/månad. 

Hemtjänsten hade få avvikelser. Är allt rapporterat? 

Det är ett problem att läkarna inte alltid är tillgängliga när sjuksköterskorna 
ringer, eller att de inte återkommer som de lovat. Kerstin ska ha möte med Peter 
Jonsson på Geriatriken i Södertälje. 

9. Ilse informerar 
Ilse informerade att hon och Cecilia varit på samverkansmöte med Region 
Stockholm. Det pratades mycket om samverkan. T ex så fungerar SIP 
(Samordnad Individuell Plan) vid hemkomst från sjukhus inte så bra i många 
kommuner. Hur fungerar det i Salem? När det gäller utskrivning från sjukhus till 
ordinärt boende utförs SIPen av Vårdcentralen och den sker då oftast i hemmet. 
SIPen kanske ska göras innan man kommer hem så att allt redan är ordnat? 
Vårdcentralen ska kalla till SIP-mötet med de hinner inte alltid. SIP när det gäller 
utskrivning från sjukhus till annat boende saknas.  

Alla som är 65+ ska ha en namngiven läkare. Man väljer själv eller så utses en. 

Tillgången till Ambulansbåtar och ambulanshelikoptrar är bättre i sommar tack 
vare bättre samordning och samarbete. 

Ilse ska göra en skrivelse till Tekniska utskottet angående 
parkeringsförordningen runt Säbyhemmet. Det är parkeringsförbud på helgerna 
på parkeringsplatserna bakom och på kortsidan av Säbyhemmet. 

10. Övriga frågor 
Per-Erik informerade om rapporten Det undernärda Sverige. Rapporten bifogas i 
mail-utskicket av minnesanteckningarna. 

Konstaterades att många fall inte upptäcks. Det är svårt att upptäcka de som bor 
ensamma hemma. Det är lättare på äldreboende och korttidsboende. Där väger 
man den boende en gång i månaden och räknar BMI, om den boende inte tackar 
nej. Hemtjänsten flaggar till vårdcentralen när de upptäcker undernäring. 

Nästa möte 
Onsdagen den 18 september kl 13.00. 
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum. 
 
Välkomna! 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 
   

 

 


