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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Torsdag 1 oktober 2020 kl 10.00 

 Plats: Lilla Murgrönan, kommunhuset i Salems centrum 

 Närvarande: Ordinarie: 

Ilse Forsberg, ordförande (M), Maria Zitting Nilsson (C), Birgitta Hagström (PRO), 

Ewa Lundholm (PRO), Cecilia Carlén (SKPF), Irene Beckman (SPF), Anita Eininger 

(SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent, Åsa Bergström verksamhetschef Äldreomsorg, 

Kerstin Pettersson MAS, Isabell Åberg enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten, 

Marina Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

Birgitta Rönnblad (S), Per-Erik Ekman (SPF), Fuad Ganibegovic verksamhetschef 

Myndighetsenheten 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Åsa Bergström informerar 

Flytt av Skönviksgården till Söderby Park genomfördes i slutet på juni. 2021 

öppnar en korttidsavdelning för de med en demenssjukdom. 

Första veckan i mars började skyddsutrustning för Covid-19 köpas in samt nya 

hygienrutiner skapades. Våra medarbetare har gjort olika webbutbildningar med 

anledning av Covid-19, basala hygienrutiner och skyddsutrustning mm. MAS har 

undervisat hur man använder skyddsutrustningen på ett säkert sätt, samt 

regelbundet kontrollerat att de basala hygienrutinerna följs. Vi hade vårt första 

Covid-19 fall den 18/3. Vi har haft totalt 25 smittade kunder med Covid-19 inom 

hemtjänsten och äldreboendena, varav 10 kunder avled. Alla medarbetare har 

testats med antikroppstest för Covid-19. Vid positivt svar ska de stanna hemma i 

7 dagar samt 48 timmar efter de är symtomfria. 

Det finns en flexibel beredskap med beredskapsplaner för vi ska hantera olika 

scenarier. 

Syrgaskoncentrator kan lånas av ASHI men kräver läkarordination. 
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2019 från 1/3-14/9 hade vi 26 stycken kunder som avled. 

2020 från 1/3-14/9 var det 33 stycken som avled. 10 avled från Covid-19. 

Varje år vaccineras alla våra kunder mot årets influensa. Vilket inte har skett i år 

pga att det är ett nytt virus och det finns inte något vaccin ännu. 

En extern konsult kommer att göra en genomlysning av hur kommunen hanterat 

Covid-19. 

Det finns inga planer på att öppna Dagverksamheten på Säbyhemmet än. 

Åsa informerade om Rutinen utflytt. Rutinen beskriver hur utflytt går till och ges 

till de anhöriga. Utflytt ska ske inom en vecka om det finns kö, i annat fall kan 

man få ha platsen ett tag till. KPR kräver 1 månads uppsägningstid. Åsa lyfter 

frågan med Fuad. 

Viktigt att alla kontaktuppgifter är aktuella. Åsa tar upp det med sina 

enhetschefer. 

3. Isabell Åberg informerar om demens 

Isabell informerade om BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens) och Demensteamet. Presentationen bifogas i utskicket. 

Fråga: Kan de som bor hemma få hjälp? 
Isabell svarade att hemsjukvården ligger under landstinget. 

Fråga: Hur mäter man effekterna? 
Isabell svarade att det mäts via statistik i BPSD-registret. 

4. Anneli Ritter informerar om anhörigfrågor 

Anneli informerade om att anhöriggrupperna startats upp igen. Grupperna 
träffas i halvgrupper i Lilla Murgrönan. Det är 5 olika grupper dagtid och en 
kvällsgrupp på Gläntan för föräldrar med vuxna barn främst inom 
neuropsykiatrin. En av grupperna har flyttat till Rönningeborgs lokaler för de 
som har svårt att ta sig till Lilla Murgrönan. Anneli har även individuella samtal. 

En ny grupp har startats upp för efterlevande, de som blivit ensamma. Gruppen 
är mycket uppskattad.  

5. Fuad Ganibegovic informerar via Åsa 

Myndighetsenheten fortsätter att vidta försiktighetsåtgärder pga pandemin. 

Biståndshandläggare försöker att ta de flesta besök via telefon men när det 

behövs åker biståndshandläggare på hembesök med skyddsutrustning.  

Det har utökats med en till biståndshandläggare inom äldreomsorgen som 

arbetat 50% sedan april och går upp till 100% i november. Verksamheten är 

stabil och det har inte varit någon personalomsättning eller konsulter sedan cirka

ett år tillbaka. 
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6. Kerstin Pettersson informerar 

På Stockholms läns landsting presskonferens i tisdags informerades att Covid-19 

smittan ökar igen, mest i åldern 20-30 år. 

Besöksförbudet inom äldreomsorgen upphävs 1 oktober. Information till 

närstående gällande besök på äldreboende lämnades ut. 

Observation ska ske angående hur den anställde arbetar och sköter den basala 

hygienen. 

Uppföljning ska ske gällande inköp av läkemedel och skyddsutrustning. 

Kerstin uppmanar alla till att hålla avstånd, tvätta händerna och använda 

handsprit. Om munskydd används ska det slängas efter användande/avtagning 

och inte återanvändas samt inte fingras på när man bär det. 

All personal inom hemtjänsten och äldreomsorgen ska använda visir om de 

kommer brukaren närmare än 2 meter. Om så inte sker informera Åsa eller 

Kerstin. 

Alla som flyttar in på äldreboenden provtas innan inflytt, gäller även växelvård. 

Kerstin tror att Covid-19 kommer att pågå en bra bit in på 2021. 

Nytt vaccin är på gång. Planen är att vaccinering ska börja i 

november/december. 

7. Ilse informerar 

Ilse informerade om att hon skjutsar många till sjukhus och affärer. 

Ilse uppmanade att alla föreningar ska lämna uppgifter om vilka som ska 

företräda dem 2021-2022 till Ida Malmborg, ida.malmborg@salem.se. Tas i 

kommunfullmäktige i november. 

8. Övriga frågor 

SPF ställde fråga angående statsbidrag för äldre och lokaler för frivilliga 

organisationer. Ilse lämnar frågorna vidare till Mats Bergström. 

Nästa möte 

18 november 2020. 

 

Välkomna! 

  Marina Furukvist, sekreterare 

 

 

 


