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  Kommunala pensionärsrådet 

 Tid: Onsdag 8 december 2021 kl 13.00 

 Plats: Stora Murgrönan 

 Närvarande: Ordinarie: 

Ilse Forsberg, ordförande (M), Anna-Helena Brandt (C), Birgitta Rönnblad (S), 

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

Beckman (SPF), Anita Eininger (SPF) 

Ersättare:  

Barbro Grenehed (SKPF) 

Övriga: 

Anneli Ritter anhörigkonsulent/äldrelots, Fuad Ganibegovic myndighetschef, 

Carina Strandberg verksamhetschef, Kerstin Pettersson medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, Marina Furukvist sekreterare 

Anmält förhinder: 

Per-Olov Lindberg (SPF) 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter.  

2. Carina Strandberg informerar 

Carina informerade om att hon har träffat vårdcentralens chef angående god 

och nära vård. Målet är att samarbeta mer med regionen så att enskilda slipper 

driva allt själva. 

Översyn pågår om det går att omplacera vårdpersonal som inte är vaccinerade. 

Målsättningen är att ovaccinerad personalen inte ska ha nära 

omvårdnadsarbete. 

Det finns inga beslut på att inte nyanställda ovaccinerade. Frågan om de är 

vaccinerade ställs vid intervju men man kan inte kräva ett svar. 

Personalavdelningen håller på att titta på frågan om en brukare kan vägra att ta 

emot en hemtjänstpersonal som inte är vaccinerad och kräva att få en som är 

vaccinerad. 

Näckrosen är igång men läget kan komma att förändras. Många nya brukare har 

kommit. 



 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

2021-12-08 
 

2 av 3 
 
 

 

 

 

Salems kommun har en värdegaranti för äldreomsorgen. Den finns i 

receptionen men bör revideras. Carina fick i uppdrag att se över den.  

Inom äldreomsorgen har det satsats på personalutbildning bl a 

● Språkutbildning (svenska) 

● Utbildning för demensteamet 

● Hemtjänstutbildning 

Heltidsresan pågår. All personal som vill ska få arbeta heltid. 

 

3. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar 
Fuad informerade om att Myndighetsenheten utökat på äldresidan till 5 st 

handläggare. 

Det har varit mycket extraarbete och extra insatser pga pandemin. Promenader 

har satts in då Näckrosen varit stängt. Nu har Näckrosen successivt öppnat.  

Lagen om utskrivning från sluten vård ha ändrats så att vi ska ta emot brukare 

snabbare från sjukhusen. Förut hade vi 5 dygn på oss att ta emot, nu är det nere 

i 1,2 dygn. Det gäller att vara flexibel för att få ihop allt. 

 

4. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar 

Anneli informerade om att äldrelotsarbetet ökat. Många vill ha vägledning. 

Anneli kommer att dra ner lite på anhöriggrupperna och istället börja arbeta 

med nya fokusområden som t ex stroke och förvärvad hjärnskada. Hon tipsade 

om hemsidan Hjärnatillsammans  https://hjarnatillsammans.se/. 

Anneli informerade vidare om ofrivillig ensamhet. Läs mer på hemsidan 

Ensamhetskommissionen https://ensamhetskommissionen.se  

Diskussion pågår angående att anordna seniordag 2022.  

 

5. Kerstin Pettersson MAS informerar 

Kerstin informerade om rapporten God och nära vård (filerna bifogas i utskicket 

av minnesanteckningarna till medlemmarna). Vi nästa möte diskuterar vi 

ämnet. 

TJUT rapport God och nära vård 2021 

Bilaga God och nära Vård  2021 

Kerstin informerade vidare om de nya rekommendationerna för covid-19. Det är 

viktigt att hålla avstånd i offentliga miljöer oavsett om man är vaccinerad  eller 

ej. Man kan få covid-19 fast man är vaccinerad, men man blir inte lika allvarligt  

 

https://hjarnatillsammans.se/
https://ensamhetskommissionen.se/
https://docs.google.com/document/d/1gOnBWwl-cmBKcRBSNpn9gOGBOf7p6iz6j195kSXGmgk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xQydme-smcg7WdRD_654Oc5-3vbk17m_rAhhUbMYLK4/edit?usp=sharing
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sjuk. Det är få smittade på våra särskilda boenden, personalen följer noga 

rekommendationerna och använder munskydd och visir vid nära omvårdnad. 

I Salem har 91,4 % av de över 65 påbörjat vaccinering. 77,2% har fått minst 2 

doser. 

ASIH har varit involverade på SÄBO under pandemin. Det är önskvärt att de 

kommer även när det inte är pandemi. Men det är svårt. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har begärt ut många journaler för 

översyn hur hanteringen av covid-19 har skötts. 

Det är svårt att ta fram ett covid-bevis om man inte har en dator. Ilse ser till att 

en blankett ska finnas i receptionen. 

I september bytte Salems kommun läkarorganisation från geriatriken på 

Södertälje sjukhus till Geriatrik Specialisten.  

Christian Quist är ny chef för Hälso- och sjukvårdsenheten. Isabell Andersson är 

föräldraledig. 

 

6. Ilse Forsberg informerar  

Ilse informerade om att hon och Cecilia har varit på Nestor. Material från mötet 

är utskickat till alla KPR-medlemmar. Maila Marina om du vill ha materialet 

utskrivet. 

 

Planen är att Eternellen ska öppna 12 januari på Säbyhemmet. 

 

6. Övriga frågor  

Inget togs upp. 

 

Mötesdagar 2022 

16 februari 

11 maj 

14 september 

9 november 

13.00 i Lilla Murgrönan 

 

  

 

 


