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Kommunala pensionärsrådet
§ 15 Mötet öppnas/upprop

Ordförande Erik Ekblom hälsar alla välkomna. En hälsning förmedlas från Karin Utbo, ny
socialchef, att hon kommer på nästa sammanträde och presenterar sig för rådet.
§ 16 Godkännande av dagordning

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”:
- Badet på sjukhuset
- Digitalt utskick av kallelse och protokoll
§ 17 Val av protokolljusterare

Rådet väljer Ewa Colliander, SPF, att justera protokollet.
§ 18 Matleverenser inom hemtjänsten – matportionernas storlek och innehåll

Två kockar från kommunens kostenhet informerar om matportionernas storlek och innehåll. Några olika matlådor visas, som kan beställas i olika storlekar och i olika konsistanser
t.ex. mosad mat. Gemensamt för matlådorna är att enerigiinnehållet är detsamma. Det är
kommunens sjuksköterskor som ordinerar annan portionsstorlek. Alla matsedlar näringsberäknas – näringsanalys av kockarna.
Inom en snar framtid kommer all mat inom äldreomsorgen att tillagas på Björkgården. I
och med omorganisationen har det anställts fler kockar. Den mesta maten tillagas från
grunden. Kockarna poängterar att det är viktigt att vårdtagarna äter frukost, mellanmål,
lunch och kvällsmat eftersom lunchen (matlådan) endast motsvarar 25 procent av dagens
måltidsinnehåll.
§ 19 Hur fungerar hemtjänsten?

Britt Johansson informerar om hur hemtjänsten fungerar i Mariestads kommun, se bilaga 1.
Britt har varit med i alla hemtjänstområden och följt med i deras arbete under mars/april
2019. Det finns tid för oförutsedda händelser i verksamheten mycket på grund av digitala
planeringsverktyg och att grupperna i hemtjänsten hjälper varandra vid behov.
§ 20 Patientsäkerhetsberättelse 2018

Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, redovisar patientsäkerhetsberättelsen från 2018. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller hur hälso- och sjukvården har
fungerat under året och finns på kommunens hemsida (välj ”Stöd & omsorg”, ”Kommunal
hälso- och sjukvård”).
Pia informerar om att alla kommuner i Skaraborg har en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska och de träffar varandra en gång i månaden.
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§ 21 Minska ensamheten för äldre – hur kan samarbetet utvecklas med pensionärsorganisationerna

Erik Ekblom informerar rådet att socialnämnden vid senaste sammanträdet beslutade att ge
socialchefen i uppdrag att utreda möjligheter och former för att skapa mötesplatser för äldre
för förebyggande av ensamhet samt fysisk och psykisk ohälsa. Finansieringen ska ske inom
befintlig verksamhet genom omdisponering av befintliga resurser.
Britt berättar att äldreomsorgen vill arbeta med uppdraget tillsammans med pensionärsorganisationerna i kommunen t.ex. Hur ska vi arbeta med träffpunkter? Hur når vi de äldre
som har störst behov av träffpunkter? Det är viktigt med både centrala lokaler och lokaler
som ligger i närhet till äldres boende.
De som är interesserade av att vara med och representera sina organisationer i arbetsgrupper kan ta kontakt med Britt på hennes e-post: britt.johansson@mariestad.se eller ringa
henne: 0501-75 63 60.
§ 22 Återkoppling om broddar

Det är inte aktuellt med sponsring av broddar för tillfället.
§ 23 Återkoppling om Seniormässan

Ewa Colliander, SPF, informerar om att Seniormässan blir den 4 september på Karlsholme.
Föreläsare och underhållare är bokade, även konferencier, lokaler och teknik är klart.
§ 24 Kö till särskilt boende

Det är 14 stycken som väntar i kö till särskilt boende.
§ 25 Övriga frågor

- Badet på sjukhuset
Avtalet med rehabbadet på sjukhuset på 17 timmar/vecka är uppsagt. Rehabbadet i kommunens badhus kommer att öppna och därför kommer kommunen att istället använda sig
av det.
-Digitalt utskick av kallelse och protokoll
Rådet bestämmer att i första hand skickas kallelse och protokoll digitalt. Ledamöter och ersättare som inte har anmält e-postadress till Helena kommer även fortsättningsvis få sina
utskick via post.
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Hemtjänsten
Mariestads kommun
•
•
•
•
•

Centrum – 3 arbetsgrupper
Norra – 4 arbetsgrupper
Björkgården – 2 arbetsgrupper
Södra – 4 arbetsgrupper
Landsbygden – 4 arbetsgrupper

•

Nattpatrullen – arbetar över hela kommunen

•

Vid årsskiftet 890 personer som har hemtjänst

Hur beskriver vi hemtjänsten
•
•
•
•

Personalen springer in och ut mellan brukarna
Personalen är stressade
Ingen vill jobba i hemtjänsten
Ingen orkar jobba i hemtjänsten

•

Har varit ute och besökt hemtjänstpersonal i alla områden och följt med
personal i deras arbete under mars/april 2019
Personalen arbetar lugnt och metodiskt
Personalen har ett mycket bra bemötande
Brukarna är mycket nöjda med den hjälp de får och hur den utförs
Har ingen personalomsättning i områdena/kommunen
Tillsätter utbildande usk på nya tjänster

•
•
•
•
•

Ny brukare
•

Beställning – samordnare planerar in insatserna Laps Care/Lifecare utförare

•

Kontaktpersonal

•

Genomförandeplan

Vilka personer har hemtjänst
•
•
•
•
•
•

Personer med demenssjukdom
Personer med stora omvårdnadsbehov
Personer med missbruksproblematik
Psykiskt sjuka
Personer med suicidproblematik
Personer i Livets slutskede

•

Ny lag – trygg och säker utskrivning från slutenvården – brukarna är korttid
på sjukhuset innan de kommer hem.

Särskilt boende
•
•
•
•
•
•

Mariegärde
Myran
Alen
Fredslund
Ullerås
Kolarebacken – korttid

•
•

208 lägenheter
Några är beviljade medboende

Resultatet Öppna Jämförelser
•
•

•

•

De som bor på säbo har kommit långt i sin demenssjukdom
Vi använder mindre lugnande läkemedel än tidigare – arbetar med
förhållningssätt som ska vara lugnande – fler utåtagerande personer finns
på enheterna
Digitaliseringen – larm har ökat – fler personer är beviljade GPS larm vilket
ökar självständigheten – får inte låsa in våra brukare
Färre anhöriga besöker de närstående på säbo

Metoder för att arbeta systematiskt
– säkerställer kvalitet
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsregister Senior Alert, BPSD
Förhållningssätt för att undvika hot och våld
Skydds och begränsningsåtgärder
Teamträffar – olika yrkesgrupper samverkar för att skapa en förbättrad
livskvalitet
Digitalisering – dels genom att individanpassa larm
Arbeta med mellanmål – minska nattfastan
Anhörigstöd – till största delen individuella samtal – ingår i arbetet för alla
yrkesgrupper

