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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 26 februari 2020 kl 13.00 

 Plats: Högantorp, kommunhuset i Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 

Ilse Forsberg, ordförande (M), Maria Zitting Nilsson (C), Birgitta Rönnblad (S),  

Birgitta Hagström (PRO), Ewa Lundholm (PRO), Cecilia Carlén (SKPF), Irene 

Beckman (SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF), Anita Eininger (SPF) 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent, Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, 

Kerstin Pettersson mas, Marina Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

Per-Erik Ekman (SPFK), Fuad Ganibegovic verksamhetschef Myndighetsenheten 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Kerstin Hacksell Gavralidis bitr verksamhetschef Vårdcentralen 

Kerstin informerade om Vårdcentralens arbete. De har skett lite förändringar 

under sista året. Drop-in tiderna till doktorerna har ersatts med bokningsbara 

tider via telefon och nätet. Det gäller korta och snabba bedömningar. Drop-in 

tiderna till sköterskorna på eftermiddagarna har ändrats till bokningsbara tider. 

Drop-in tider på förmiddagen finns kvar mellan 9.00-11.30. 

Det finns färre bokningsbara läkartider och tyvärr är väntetider på 4 veckor 

vanligt. Akuta fall försöker lösas. 

Fr o m mars öppnas en waranmottagning. Den är öppen tisdag - fredag kl 8.00-

9.00. Patienterna får en bokad tid hemskickad. Information skickas hem till 

berörda. 

Vårdcentralen har totalt 6 distriktsläkare, 5 ST-läkare och 1 underläkare. ST-

läkarna är inte alltid på plats.  

Stockholms läns sjukvårdsområde har en app som heter “Alltid öppet” där man 

kan boka videomöten med vården. 

Hemsjukvården sköts via regionen. De får signaler från slutenvården, anhöriga, 
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patienten själv eller hemtjänsten. En distriktssköterska besöker patienten och 

gör en bedömning om kriterierna för hemsjukvård uppfylls. Vården är då gratis. 

Vårdcentralen har bra samarbete med hemtjänsten. De har flest patienter inom 

den kommunala hemtjänsten. Utdelning av lättare medicin har delegerats till 

hemtjänsten vardagar 8-17 och till PR-vård övriga tider. 

Ny verksamhetschef sedan juni 2019 är Anna Lindqvist. Hon arbetar 50% i Salem 

och 50% i Tumba. 

3. Fuad Ganibegovic informerar 

Fuad hälsade att myndighetsenheten kommer att anställa en biståndshand- 

läggare för äldre på 50% som ska arbeta resten av året. Förstärkning behövs då 

gruppen minskades från 5 till 3 tjänster inför 2020. 

4. Åsa Bergström informerar 

Åsa informerade om att de startar en språkutbildning, “vård-svenska” i april och 

en validering av vårdbiträden till undersköterskor.  

Salarps kök har fått en ny 1:e kock, Didier Grislin som efterträder Jim. Man 

kommer inte att ha någon enhetschef på Salarps kök. 

Förslag finns att Skönviksgården ska flytta till Söderby Park. Botkyrka flyttar ut 

den 31/8 2020 och då får vi 3 avdelningar till. Förslaget togs positivt i 

socialnämnden och ska nu upp i KSAU. Det kommer att spara kostnader att ha 

allt under samma tak. Förslaget är att Skönviksgården ska användas som 

förskola. 

Maria påminde om önskat besök av demensteamet. Åsa svarade att Isabell 

tyvärr inte kunde komma på dagens möte men att hon ska komma på ett senare 

möte i år. 

5. Kerstin Pettersson informerar 

Det pågår ett arbete om hur man rapporterar avvikelser och hur man arbetar 

med risk- och händelseanalys. En manual och checklista ska tas fram. 

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020-2024, har kommit från 

Socialstyrelsen.  

En vårdskada är en skada som drabbar patienten psykiskt, fysiskt eller leder till 

dödsfall pga att inte alla åtgärder som kunde sattes in. 

Felmarginalen vid läkemedelshanteringen är 0,25%. Siffran är låg men ska 

förbättras genom introduktion, språkutbildning, validering och uppdatering av 

rutiner och riktlinjer. 

Kerstin går fr o m 1 juni ner till 80% tjänstgöring. 
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5. Anneli Ritter informerar om anhörigfrågor 

Anneli informerade om ett utökat samarbete med biblioteket, innefattande 

seniorfika. Den 7 maj kl 13.00 anordnar FoU Nestor Café med tema anhörigstöd 

som Anneli medverkar vid. Anmälan krävs. 

Äldrelots-uppdraget har tagit fart. Anneli har bla a hjälpt till med att fylla i 

papper, skriva ut blanketter och avtal från nätet samt svarat på frågor kring 

fullmakter och god man. 

Många uppdrag kommer via hemsidan, vårdcentralen, Näckrosen och Södertälje 

sjukhus. 

Anneli har 4 grupper dagtid. I november förra året startades en kvällsgrupp på 

Gläntan i samarbete med Mia Silvergren. Gruppen är för föräldrar med barn över 

18 år som har fastnat hemma, ofta med social fobi. 

Just nu är det lättare att få hemtjänst som avlastning då det är ont om 

korttidsplatser. 

6. Ärenden från socialnämnden den 19 februari 

Rosstorp som drivs av Vardaga öppnas i maj. Vi har ramavtal med Vardaga och 

kan använda platser där när vi har fullt. Kostnaden blir ungefär samma som för 

våra egna platser. 

7. Ilse informerar 

Regeringskansliet satsar 11 miljoner på ökad medvetenhet om demens. 

Kommunerna kan söka bidrag. Regeringskansliet satsar även på digitalerings- 

utveckling inom vård och omsorg samt inrättning av äldreforskarråd. 

ABF i Huddinge anordnar den 10 mars kl 14.00-15.30 föreläsning - Hitta kraften 

genom mat och träning. Anmälan krävs. 

En gång/månad ska Ilse tillsammans med biblioteket har Café-verksamhet i 

Murgrönan. Tiderna är inte klara än. 

8. Övriga frågor 

Inget togs upp. 

Nästa möte 

Onsdagen den 13 maj kl 13.00. 

Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum. 

 

Välkomna! 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 

 


