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Kommunala Pensionärsrådet
Tid och plats:

Onsdagen den 23 maj 2018
Kl. 08.30-11.00

Beslutande:

Yvonne Andreasson, ordförande
Siw Henriczon, socialnämnden
Rolf Jönsson, kommunstyrelsen
Irene Jönsson, SKPF
Bertil Thomasson; SPF
Lisbeth Bengtsson, SPF
Ingrid Karlsson, PRO Olofströms Kommun
Helge Johansson, PRO Kyrkhult
Patrik Krupa, socialnämnden

Övriga närvarande:

Ingela Colleen, äldreomsorgschef
Marianne Lundström, sekreterare
Maud Olofsson, Trygg hemgång
Marika Bengtsson, Trygg hemgång
Sara Johnsson, Trygg hemgång
Eva Sunesson, kvalitetsutvecklare

………………………………………
Yvonne Andreasson, ordförande

………………………………………
Bertil Thomasson, justerare

……………………………………….
Marianne Lundström, sekreterare
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§1

Val av justerare
Bertil Thomasson SPF väljs att justera dagens protokoll.

______

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

______

§3

Trygg Hemgång
Marie Olofsson samordnare för Trygg hemgång samt undersköterskorna
Marika Bengtsson och Sara Johnsson informerade om hur Trygg hemgång
fungerar. Många goda exempel togs upp.

______

§4

Kvalitetsutvecklare Eva Sunesson informerade om framtida projekt. Fokus
lades på Bästa möjliga liv – hela livet, man använder sig av kompetens från
både kommun och landsting. Man försöker fånga de äldres hälsa och livskalitet.
Det ska bildas en arbetsgrupp med representanter från
pensionärsorganisationerna. Denna arbetsgrupp ska ta fram underlag för
kommande studiecirkel till hösten. Birgit Jonsson, PRO samt Lisbeth
Bengtsson, SPF kommer vara deras representanter i arbetsgruppen.

______

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes igenom och godkändes.

______
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§6

Övrigt
Frågor till KPR
Frågan om möjligheten att återinföra ”fixartjänsten” som tidigare funnits togs
upp. Frågan lämnas vidare till SN 23/.
Frågan om hur kompetensen ser ut vad gäller geriatrik bland personalen inom
hemtjänsten togs upp. De flesta anställda är undersköterskor där utbildning om
geriatrik ingår.
Önskemål att bjuda in Pia Nilsson till nästa möte för att informera om projektet
som gäller förebyggande hembesök som görs i samarbete med
räddningstjänsten. Pia kommer även att informera om hur vi kan motverka
psykisk ohälsa bland våra äldre.
Vecka 41 kommer psykiatriveckan med flera aktiviteter.
9/10 kommer det att vara en föreläsning: Små episoder med många svar med
Susanne Rolfner Suvanto.
Hur ser det ut med sociala mötesplatser samt plan för att motverka isolering?
Där har seniorkonsulenten en viktig roll med att få ut information om olika
aktiviteter både till våra särskilda boenden och våra äldre i övrigt. Studiecirklar
för våra äldre kommer att startas upp.
En anhörigkonsulent har anställts.
Diskussion kring situationen med läkare på vårdcentralen.
Det beslutas att en skrivelse ska upprättas och skickas till landstingsledningen,
Yvonne Andreasson, Bertil Thomasson samt Ingrid Karlsson får i uppdrag att
göra denna skrivelse.
Bertil Thomasson har tidigare tagit upp frågan om att arbeta efter
Ängelholmsmodellen, hur intressant var denna ?
Dagssituationen kring kylda maten, framtida planer och utveckling.
Projektet som skulle genomföras i Kyrkhult med varm mat kunde inte
genomföras pga varmhållningen. Det körs ut en del varm mat redan idag tex
från ”Lussan” i Jämshög.
Många kommuner har det så att man kan komma och äta på äldreboenden.
Frågan är då , vad händer med den kylda maten?
Information:
Ingrid Karlsson, PRO avslutar sitt uppdrag som ledamot i KPR och kommer att
ersättas av Birgit Jonsson, PRO.
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