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1 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
2 Val av justerare
Rådet väljer Birgitta Gunnarsson att jämte Carin Hansson att justera protokollet.
3 Sammanträdestider för 2014
Förslag på sammanträdestider till 2014 är 27 februari, 5 juni, 25 september och 27 november
kl 10-12. Rådet fastställer sammanträdestider enligt förslag.
4 Inkomna skrivelser från pensionärsföreningarna
– Läkemedelsbehandling av äldre invånare i Lomma kommun
Ärendet föranleddes av en skrivelse som inkom från SPF Bjerred angående resultat av nyckeltal gällande läkemedelsanvändning bland äldre. Ann-Kristin Borgelius och Gull-Britt
Melvanius från SPF Bjerred informerar rådet om skrivelsen som hänger samman med Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9).
Berit Silow, medicinskt ansvarig sjusköterska på Lomma kommun skulle tillsammans med
Sirkku Dahlberg, verksamhetschef på vårdcentralen Lomma informera om arbetet med läkemedelsanvändning. Berit Silow kunde dock inte närvara.
Kommunen arbetar tillsammans med vårdcentralen och sjukhusen i regionen tillsammans
inom projektet Ledningskraft för att bland annat äldre ska få rätt läkemedel.
Sirkku Dahlberg berättar om vårdcentralens arbete med läkemedelsgenomgång. Vårdcentralen har idag ca 10 000 listade patienter. De uppgifter som presenterats i skrivelsen är inte
helt korrekta över hur många mediciner som äldre använder utan det är ett mått på hur
många förskrivna mediciner som hämtas ut. Det är inte alltid vårdcentralen som har förskrivit alla de medicinerna utan det kan vara från andra delar av regionen eller privata aktörer.
Däremot påverkar det vårdcentralens statistik då deras listade patienter får en högre nivå om
de får medicin förskrivet från andra aktörer.
Vid en läkemedelsgenomgång ser de inte bara över antalet förskrivna mediciner utan även
om de är olämpliga för äldre. Olämpliga mediciner kan vara mediciner som har långvariga
effekter t.ex. bensodiazepiner, Tramadol som är kraftigt smärtstillande men med kraftiga bieffekter eller inkontinensmediciner som kan ge ökad hjärtfrekvens.
Läkemedelsgenomgången sker genom att patienten får fylla i ett symptomskattningsformulär tillsammans med en sjuksköterska från kommunen med frågor om patienten t.ex. upplever att denne sover dåligt eller har huvudvärk. En läkare fyller sedan i uppgifter om blodtryck, puls och kreatininvärden samt förskrivna läkemedel. Denna information skickas sedan
åter till apoteket inför genomgången med en apotekare.
Detta genomförs för alla i kommunen som är fyllda 65, har mer än fem förskrivna läkemedel
och som har plats på särskilt boende eller hemsjukvård. Det gäller även för dem som kommer i kontakt med sjukvården på annat sätt. De personer mellan 65-75 år som inte har kontakt med sjukvården är inte föremål för läkemedelsgenomgång. När de har fyllt 75 och inte
har särskilt boende har de rätt till genomgång av sina läkemedel.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

s. 3 (4)

2013-11-28

En genomgång av använda läkemedel kan göras vid årliga hälsokontroller av den enskildes
läkare men det är inte lika fullödigt som en läkemedelsgenomgång där en apotekare är inblandad.
Sirkku Dahlberg informerar rådet att statistiken för 2012 låg högre än normalt för vårdcentralen i Lomma. Hon visar årets siffror och där ligger Lomma på 280 utskrivningar per 1000
personer jämfört med primärvårdens mål på maximalt 470 för användningen av olämpliga
läkemedel. Även förskrivningen av antibiotika har minskat.
Frågan i ärendet om arbetet med läkemedelsbehandling anses därmed besvarad.
Den fortsatta handläggningen av skrivelsen har sedan den inkom till kommunstyrelsen
skickats vidare till socialförvaltningen för handläggning då det inte rör kommunstyrelsens
område.
5 Information från socialförvaltningen
– Seniorguiden
Charlotte Widén Odder berättar om socialförvaltningens arbete med att ta fram Seniorguiden. Guiden ska innehålla information till seniorer i kommunen om olika områden som boende, mat, mötesplatser och säkerhet. Guiden innehåller tips för hemmet, livet och träning.
Guiden är skapad utifrån intervjuer med personer som företräder de olika områdena.
Ett förslag var att guiden skulle delas ut till alla kommuninvånare så att även de vars föräldrar kan ha nytta av kunskapen kan ta till sig av informationen i guiden.
Ett annat förslag var att avsnittet om rörelse ska utvidgas med motionstips.
En synpunkt var att pensionärsorganisationerna ska ha ett antal exemplar tillgängliga för
egen distribution till intresserade de kommer i kontakt med.
Seniorguiden är tänkt att vara färdig för distributionen till kommuninvånare som är 60 år eller äldre under början av 2014. Charlotte Widén Odder ska föreslå att man framöver kan utvidga guiden med fler områden och fler personer vid kommande revideringar. Hon tar med
sig förslagen från rådet.
– Havsblick, nya lokaler
Socialförvaltningen visade upp de nya lokalerna på Havsblick under inspirationsdagen Liv
och Lust den 6 november. Margareta Andersson har anställts på Havsblick för att informera
och hjälpa de som bedriver verksamhet på Havsblick med bland annat bokning. Det kommer
att gå ut ett informationsbrev i december med Margaretas kontaktuppgifter och information
om hur bokning av lokaler går till. Lokalerna ska vara möjliga att boka en fast tid för till exempel studiecirklar eller dylikt.
Socialförvaltningen ska återkomma med uppgifter om uthyrningsmöjligheter av lokalerna
och uthyrningsavgifter. Om det uppstår vakanser bland de bokningsbara tiderna bör det
meddelas Kontaktcenter för att möjliggöra uthyrning.
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– Digitala hjälpmedel och tekniska lösningar
Socialnämnden har gett socialförvaltningen ett uppdrag att utveckla IT-lösningar för kommunikationen med medborgarna. Detta ska ske genom dels en utveckling av hemsidan men
även genom en applikation för smarta mobiltelefoner och läsplattor.
Pensionärsorganisationerna uppmanas av förvaltningen att om det finns personer i organisationerna som är intresserade av att vara behjälpliga i utvecklingen av dessa tekniska hjälpmedel kan de höra av sig till förvaltningschefen Britt-Marie Pettersson eller verksamhetschef Charlotte Widén Odder. Kontaktuppgifter kommer att bifogas utskicket av protokollet.
– Lokaler i Bjärred, Jonasgården
Charlotte Widén Odder påminner rådet om att Jonasgårdens äldreboende i Bjärred har servering av enklare måltider, luncher med vegetariskt alternativ mellan måndag till torsdag.
Det finns även möjlighet att fika där.
6 Information från övriga förvaltningar (Carin Hansson informerar):
– Översiktsplan Bjärred
Carin Hansson informerar rådet om den gällande detaljplanen för Bjärreds centrum och de
förslag som finns för att förändra området. Det var tänkt att hållas ett informationsmöte i januari men det planeras istället att hållas ett samrådsmöte under våren.
Carin informerar vidare om att Rutsborgskolan precis har haft invigning av sina nya lokaler
och att arbetet fortsätter med den planerade idrottshallen vid den gamla Statoiltometen.
Hon berättar om uthyrningen av kultur- och fritidsnämndens lokaler och nämndens önskan
att uthyrningen ska hanteras gemensamt av kontaktcenter och att det förs samman på en
gemensam sida för kommunens alla uthyrbara lokaler. Kontaktcenter hanterar även utlåning
av hörselslingor vid uthyrning av lokaler. Hörselslinga finns idag att låna till Folkets hus,
Pilängsteatern och Dansrotundan.
7 Övrigt
En fråga ställdes om kvaliteten på den mat som serveras till äldre i Lomma kommun. Frågan
föranleddes av ett inslag i SVT Sydnytt 11/11. Inslaget presenterade att Lomma är en av tre
bland de undersökta kommunerna som serverar kyld färdigförpackad mat. Frågeställaren
önskar att någon kommer till pensionärsrådet och berättar om planer för maten. Charlotte
Widén Odder tar med frågan till socialnämnden och informerar i protokollet att avtalet med
Sodexo som levererar maten i Lomma sträcker sig till 2014-02-28.
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