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Kommunala pensionärsrådet

Tid: Onsdag 16 februari 2022 kl 13.00

Plats: Lilla Murgrönan

Närvarande: Ordinarie:

Ilse Forsberg, ordförande (M), Birgitta Rönnblad (S), Ewa Lundholm (PRO),

Birgitta Hagström (PRO), Cecilia Carlén (SKPF), Irene Beckman (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:

Anita Eininger (SPF), Per-Olov Lindberg (SPF), Anna-Helena Brandt (C)

1. Föregående minnesanteckningar

Inga synpunkter.

2. Carina Strandberg informerar

Carina informerade om att enligt de nya restriktionerna ska ovaccinerad

personal inte utföra nära omvårdnad till de mest sköra, de får i så fall byta

personal. Eternellen har öppnat igen i Säbyhemmet. De ska följa restriktionerna.

Näckrosen har fortfarande mindre grupper men det ses över enligt de nya

restriktionerna. Rekrytering pågår inom hemtjänsten. De som anställs ska vara

fullt vaccinerade. Det är fullt på äldreboendena. På äldreboendena arbetas med

individen i centrum så att brukaren ska kunna vara med och styra. Carina

informerade vidare om det pågående arbete tillsammans med vårdcentralen

gällande God och nära vård.

3. Fuad Ganibegovic myndighetschef informerar
Fuad informerade om Trygg och säker hemgång vilket innebär att brukaren

under de 2 första veckorna efter utskrivning från sjukhus kan erbjudas extra

mycket hemtjänst samtidigt som handläggare tillsammans med hemtjänst-

personal utreder hur mycket hjälp brukaren är i behov av. Det gäller endast de

ärenden som är komplexa där det är svårt att veta vilka behov som föreligger.
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Undersökning pågår om kommunen på sikt, som ett komplement till nuvarande

hemtjänst, även ska kunna erbjuda servicetjänster via privata städbolag.

Kommunen upphandlar avtal med vissa privata städföretag till ett bra pris.

Fördelen för brukaren blir att det inte behövs en tidskrävande utredning som

leder till en biståndsbedömd insats och att brukaren hamnar i socialregistret,

tjänsten kan kopplas på direkt samt det kan bli billigare för brukare som kan

använda RUT-avdrag. De flesta börjar med enbart städ. Man kommer

fortfarande att kunna söka enbart servicetjänster eller både servicetjänster och

omsorgstjänster via kommunen. Valfriheten mellan kommun och privata aktörer

kommer också att finnas kvar. Kommunen kan aldrig neka servicetjänster via

hemtjänst det här blir bara ytterligare ett alternativ.

Arbete pågår med att se över bostadsanpassningen. Enligt lag behöver inte

kommunen förhandla om avtal, det åligger brukaren. Det kan medföra att

brukare inte kan komma hem från korttidsboende då det kan vara svårt för den

enskilde att lösa det själv. Carina ska ha möte med MSB för att se vad som kan

göras.

4. Anneli Ritter Anhörigkonsulent/Äldrelots informerar

Anneli informerade att hon arbetar med att implementera anhörigstödet i alla

våra 13 enheter för att stärka anhörigstödet. Nestor kommer att skriva en artikel

om arbetet.

Anhöriggrupperna har startat upp igen. Anneli har många enskilda samtal som

gäller vägledning och stöd.

Anneli kommer att ha Drop-In möten på biblioteket 3 gånger under våren där

hon kommer att ge råd till anhöriga. Biblioteket anordnar bokmöte för seniorer

måndag 21/2 kl 10.00.

Anneli hade en föreläsning i kyrkan den 10 februari där hon pratade om

anhörigstödet ur ett livsperspektiv. Föreläsningen var mycket uppskattad.

5. Kerstin Pettersson MAS informerar

Kerstin informerade om gällande restriktioner.

Restriktionerna avseende Covid-19, upphörde den 9 februari för all personal

även de som inte är vaccinerade eller inte har tagit alla tre doserna. Dock

kvarstår rekommendationerna för de som är ovaccinerade.

Regionens riktlinje gällande munskydd och visir är att munskydd ska användas i

alla utrymmen där patienter/vårdtagare vistas, och även i personalutrymmen.

Kommunens rutin är att munskydd och visir ska användas i all nära vård och där

det inte går att hålla två meters avstånd. I övriga utrymmen där patienter/

vårdtagare vistas ska det användas munskydd eller visir. Med övrig utrymmen

menas gemensamhetsutrymmen  och lokaler utanför lägenheterna.
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I personalutrymmen behövs inte munskydd eller visir om det går att hålla två

meters avstånd. Enhetschef ska möjliggöra att det går att hålla avstånd i

personalutrymmen och kontorsutrymmen.

Ny rutin gäller för besök av anhöriga, de behöver inte längre boka tid för besök

på särskilda boenden. Dock är det bra att ringa innan för att kontroller att det

inte föreligger några hinder. Anhöriga erbjuds munskydd eller visir när de

kommer på besök. Alla besök ska ske i den boendes lägenhet.

Den 7 februari anställdes en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering. Hon är

anställd av Södertälje kommun, och Salems kommun köper 20 %. Hon kommer

att vara hos oss en dag i veckan.

Vaccinering 4:e dos kommer att ges till de som är födda 1942 eller tidigare, bor

på SÄBO eller har hemsjukvård/hemtjänst. Det ska ha gått minst fyra månader

sedan individen fick den 3:dje dosen.

Den 31/5 går Kerstin i pension. Hennes efterträdare är Isabell Andersson. Kerstin

kommer att gå in på timmar fram till årsskiftet då Isabell är föräldraledig.

6. Ilse Forsberg informerar

Ilse informerade om att biblioteket har en kulturdag den 19 mars mellan kl

09.00-16.00

6. Övriga frågor

● Får nyanställda och redan anställda utföra språktester?

Under 2021 har kommunen erbjudit kurser i tal och skrift i vårdsvenska för de

som vill och behöver. Språktester för nyanställda finns som arbetsförslag men är

inte klart än.

● Testar vi våra skyddslarm? Hur lång tid ska jag behöva vänta?

Inom hemtjänsten undersöks det varje dag och uppföljning finns inom SÄBO och

hemtjänst. Det finns mobil-backup med annan telefonileverantör för att

säkerställa om en telefonileverantör ligger nere.  Avvikelserapportering finns.

Nattpatrullen åker direkt på ett larm. Beroende på var de befinner sig och var

man bor kan det ta olika lång tid. Men maxtiden ska vara 30 minuter.


