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PR § 6

Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen och protokollet läggs till handlingarna.

___

3(12)



PROTOKOLL
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum: 2015-05-11
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PR § 7

E-hälsa

Helene Larsson, IT- samordnare, informerar om e-hälsa. E-hälsa är ett relativt nytt begrepp
och saknar en allmängiltig definition. E-hälsa handlar om att i vårdutövandet ta hjälp av
modern informations- och kommunikationsteknologi för att öka kvalitén på insatserna till
den enskilde. E-hälsa öppnar upp för fler möjligheter och ett av målen är ökad trygghet för
den enskilde. Användandet av tjänsterna bygger på frivillighet från den enskilde.

Ale kommun ser behov av en lokal strategi för e-hälsa. En konsult är anlitad för att skapa en
lokal strategi och handlingsplan för Ale. Ordförande föreslår att pensionärsorganisationerna
ska vara med i arbetet med att ta fram en strategi. Helene Larsson tar med sig det.

Lars Kopp påpekar att anslutning till fibernät kommer vara nödvändigt för att få e-tjänsterna
att fungera optimalt. Lars Kopp uppmanar pensionärsorganisationerna att sprida detta vidare.
Även för trygghetslarm är fiber det säkraste systemet. Fiber är okänsligt för åska.

Helene Larsson informerar att vårt landsting är sist i landet med att ansluta sig till NPÖ. NPÖ
är en översikt över patientens vård- och omsorgsinformation från alla vårdgivare i Sverige och
är en del av den beslutade nationella IT-strategin. Även privata vårdtagare kommer vara
uppkopplade. Förhoppningen är att anslutningen sker i höst.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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PR § 8

Varningssystem passerande tåg

Björn Norberg informerar vad som framkommit ifrån kontakten med Transportstyrelsen
angående varningssystem för passerande tåg.

Det ska bli ett nationellt varningssystem för passerande tåg, som ska tas i bruk vid gemensam
tidpunkt. Systemet är framtaget men inte i drift. Man avvaktar tills systemet finns över hela
landet. Det är oklart när det kommer sättas igång. Det uppmanas att inte stå för nära
perrongkanten.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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PR § 9

Aktuell information från kommunen

Kommunstyrelsen Maj Holmström

Maj Holmström informerar från kommunstyrelsen:

Maj Holmström har inget nytt att informera från kommunstyrelsen som berör
pensionärsrådet. Det var ganska få ärenden på kommunstyrelsen senast.

Monica Samuelsson tillägger att ett ärende om fiber kan vara av intresse för
pensionärsorganisationerna. Ärendet handlar om att Ale kommun vill underlätta för att fler
invånare ska ges möjlighet att få ansluta sig till fibernät. Det är dock inte sannolikt att alla
kommer kunna få fibernät. Det påpekas att fibernät inte behöver följa kommungränsen.

Samhällsbyggnadsnämnden Rolf Gustavsson

Samhällsbyggnadsnämnden har inget att ta upp som berör pensionärsrådet.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Monica Samuelsson

Monica Samuelsson informerar från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden:

Nämnden har underskott, särskilt hemtjänsten har ett stort underskott. På kommande nämnd
ska det beslutas om åtgärder.

Biståndsbedömningen för individ- och familjeomsorgen samt hemtjänst ses över. En del av
underskottet tror man ligger i biståndsbedömningen. Idag görs biståndsbedömning på exakt
tid vilket är kostnadsdrivande.

Det upphandlas en utredning för att kartlägga individ- och familjeomsorgens kostnader.

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom hemtjänsten har gjorts om. En av
förändringarna är att kommunen alltid är första utförare om man inte tar ett aktivt val. Beslut
tas på kommande nämnd.

Kommunen fick in 507 ansökningar om feriearbete. Det innebär att nästan alla som var
behöriga att söka feriearbete sökte. Alla som sökte feriearbete fick en plats.

Monica Samuelsson berättar att det eventuellt är möjligt att göra ett studiebesök i Örebro där
de håller på och bygger ett äldreboende. En tanke är att några från
pensionärsorganisationerna följer med om det blir av. Monica Samuelsson återkommer när
hon vet mer.

BESLUT
Pensionärsrådet noterar informationen.
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___
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PR § 10

Aktuella ärenden från pensionärsorganisationerna

Olämpliga läkemedel

* Kvarvarande ärende från KPR-mötet 2015-02-16 och 2015-04-13.

Ale kommun har mottagit en skrivelse om användningen av olämpliga läkemedel i Ale
kommun. Vad har den skrivelsen resulterat i för åtgärder?

Ellinor Seth, verksamhetschef hälso- och sjukvård svarar:

Ellinor Seth har varit på kommunens alla fyra vårdcentraler och fört diskussion om
läkemedelsanvändning och belyst att det är viktigt att tänka på att läkemedlen passar ihop.
Det är läkaren som har ordinationsansvaret. Detta har resulterat i att läkarna är mer
noggranna och att läkarna tittar mer i FASS än tidigare.

Inom SIMBA, närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän
och Ale, har sjuksköterskorna tillgång till Pascal. Med hjälp av verktyget Pascal kan
sjuksköterskorna få ut listor på patienternas läkemedel och därmed få en överblick över
patientens läkemedel.

Broschyren som heter "Passar dina mediciner ihop?" lämnas ut till alla som får hemtjänst.
Monica Samuelsson informerar att hon som utlovat lämnade broschyren till rådet för hälsa
och trygghet och tog upp problematiken med olämpliga läkemedel.

Ellinor Seth förtydligar att kommunen endast har ansvar för de personer som har kommunal
hemsjukvård. Det är regionen som ansvarar för de patienter som inte har kommunal
hemsjukvård. Det innebär till exempel att det är regionens ansvar att annonsera i pressen för
att nå personer som inte har kommunal hemsjukvård. Förhoppningen är dock att även denna
grupp ska få positiva effekter av kommunens arbete.

Mat för hemmaboende

* Kvarvarande ärende från KPR-mötet 2015-02-16 och 2015-04-13.

Hur har avstämningen med nämnden utfallit om tolkningen av nämndens uppdrag?

Monica Samuelsson svarar:

Till arbetsutskottet i juni kommer ett förslag till uppdrag (och senare beslut) gällande
matlagning till hemmaboende.  Sektorn kommer att ta fram underlag och utreda det som
politiken vill ha inför ett beslut.

Sjukvårdsteamens möjligheter
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Fortsatt dialog.

* Kommer Trollhättemetoden att implementeras i Ale kommun?

* Hur specificerad är den medicinska informationen som vårdplaneringsteamet får från
sjukhuset för den fortsatta rehabiliteringen i hemmet?

* Vid snabb hemgång från sjukhuset är det sannolikt att det behövs direkta hjälpinsatser. Är
det då lämpligt att behöva vänta på en biståndsbedömning. Det är ju sannolikt att personen
omgående behöver både hemsjukvård och hemtjänst.

* Hur hanteras vårdplaneringsteamens arbetsmiljö?

Ellinor Seth svarar:

SIMBA-området har sökt pengar från Västra Götalandsregionen för att kunna utföra mer
insatser till äldre med stora sjukvårdsbehov. Tanken är att skapa möjligheter för
vårdcentralerna att kunna göra akuta hembesök, för att omsorgstagaren ska slippa
transporteras fram och tillbaka. Samma regler gäller för alla vårdcentraler.

Till kommande nämnd läggs förslag på vårdplaneringsteamet trygg hemgång. Förslaget är
baserat på modellen i Trollhättan. Förslaget innebär att den enskilde efter sjukhusvistelse får
tillgång till ett team, maximalt fjorton dagar. Det kommer vara ett team med specialplockade
undersköterskor som drivs av att arbeta på detta sätt. Undersköterskan får ett stort ansvar
över vilka insatser som behövs de första dagarna. Beslut om bistånd tas senast efter fjorton
dagar och den enskilde bestämmer vem man vill ha som utförare.

Den stora skillnaden med förslaget är att man förut har man gjort biståndsbedömningen
redan när den enskilde har varit på sjukhus. Med förslaget kan den enskilde komma hem och
få fulla resurser vilket kommer underlätta hemgången från sjukhus. Två akutplatser kommer
finnas om det är något som inte fungerar i hemmet.

Information om den enskilde medföljer från sjukhuset, till exempel vilken behandling den
enskilde har fått.

Det finns skyddsombud för personalen. Arbetsmiljön skiljer sig inte från hur det är i
hemtjänst.

Behovsanalys och åtgärdsplan för korttidsboendeplatser

Fortsatt dialog.

Förra året gjordes en översyn om boendeplatser. Vilken tidshorisont omfattade den? Om den
inte sträckte sig 4-5 år framåt anser vi det fortfarande angeläget att det görs en behovsanalys
och åtgärdsplan som täcker den perioden.
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Ellinor Seth svarar:

Boendeutredningen sågs över/följdes upp under förra året. Tidshorisonten i utredningen
sträcker sig fram till 2024. Korttidsplatser diskuteras inte specifikt i boendeutredningen.

Översynen förra året visade att Ales särskilda boende-beslut, ofta omfattar personer under 70
år och att det får effekter för det egentliga antalet särskilda boende för gruppen 80 +. Ett nytt
särskilt boende med önskade av cirka 40 bostäder i Älvängen är den tidsmässigt närmaste
”åtgärden”. (Men även nämndens kommande förtydligade satsning på kvarboende)

Situationen med korttidsplatserna:

Just nu är situationen med hanterbar vilket innebär att alla som behöver en korttidsplats får
det. Det finns inget betalningsansvar till sjukhus sedan april månad. Platsen i Rävlanda är
uppsagd.

Kön till säbo är hanterbar. Det innebär att plats ges inom 3 mån.

Till höst återkommer vi hur det ser ut med korttidsplatser.

Nya ärenden
* Vi föreslår att vi i Pensionärsorganisationerna ska vara delaktiga i att sätta dagordningen för
KPR-mötena.

Monica Samuelsson svarar:

Monica Samuelsson anser att pensionärsorganisationerna är delaktiga i att sätta dagordningen
för KPR-mötena och kan inte se hur de skulle kunna vara mer delaktiga än vad de redan är.
Idag finns ingen lösning och vi får se hur det ser ut i höst. Tillsvidare fortsätter vi ta fram
dagordningen såsom tidigare.

* Vi föreslår att det ska vara möjligt att bjuda in någon representant från Västra nämnden för
att belysa aktuella sjukvårdsfrågor.

Ellinor Seth svarar:

Till nästa möte försöker vi bjuda in någon representant.

* Vi föreslår en ändrad rutin för förnyelse av färdtjänsttillstånd.

* Problemet är alltså att den som har ett färdtjänsttillstånd inte får någon information om att
tillståndet kommer att gå ut. Det är ju en ohållbar situation att ett nödvändigt
färdtjänsttillstånd dras in på grund av att innehavaren inte i ”god tid” beaktat att tillståndet
kommer att dras in.

Vårt förslag är alltså: Vi föreslår att färdtjänsthandläggaren i Ale kommun i god tid
kontaktar den som har ett färdtjänsttillstånd som snart ska upphöra att gälla. Handläggaren
begär vid behov de kompletteringar som kan behövas för att förnya tillståndet.

Rolf Gustavsson svarar:
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Rolf Gustavsson samtycker med pensionärsorganisationerna att förnyelse av
färdtjänsttillstånd inte fungerar optimalt. Arbete pågår för att hitta nya system och lösningar.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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PR § 11

Övriga frågor

Byggande av ett äldreboende i Älvängen: Pensionärsorganisationerna har inte blivit ombedda
att samråda ännu. Monica Samuelsson åtar sig att till kommunalråd och kommunchef, påpeka
att pensionärsorganisationerna vill vara med i diskussionerna om äldreboendet. En godkänd
detaljplan med centralt läge i Älvängen finns. Hittills är det en grov skiss.

Det har varit problem med att äldre människor öppnar dörren för okända och blir lurade på
saker/pengar. Det är viktigt att inte släppa in personer som inte kan legitimera sig.
Pensionärsorganisationerna tar på sig att be Alekuriren uppmana att inte släppa in okända
människor.

Hans Hellman berättar att han är med i en referensgrupp som har varit i Göteborg där det
gavs exempel på trygghetsboenden i Alingsås, Göteborg och Trollhättan.

Monica Samuelsson tillägger att kommunen inte bygger trygghetsboenden. Det är privata
aktörer som gör det. Till nästa gång bjuder vi in Lars Ove Hellman som kan komma och
prata kostnader. Elin Sundberg hör av sig till Alingsås och kollar vilka kostnader kommunen
står för.

Pensionärernas utbildningsdag får bli vid ett möte efter septembermötet.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar mötet.

___
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