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§ 1 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
§ 2 Val av justerare
Rådet väljer Stig Svensson att jämte Carin Hansson att justera protokollet.
§ 3 Information om projekt Ledningskraft: Demensvård
Efter önskemål vid sammanträdet 2013-11-27 om information gällande Ledningskrafts fem områden (god vård vid demenssjukdom, god vård i livets slutskede,
preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling av äldre och sammanhållen vård
och omsorg) kommer detta att ske vid de kommande mötena. Vid nästa sammanträde 2014-06-05 kommer det informeras om god vård i livet slutskede.
Jeanette Brink, demenssjuksköterska på socialförvaltningen och Marie Nilsson,
arbetsterapeut på Sundets läkargrupp är inbjudna till rådet för att berätta om ett av
Ledningskrafts områden, demensvård. Ledningskraft är ett projekt som Sveriges
kommuner och landsting har ansvar för att samordna. I Skåne har Region Skåne
och Kommunförbundet Skåne under 2012 startat det regionala arbetet under namnet Ledningskraft Skåne där Lomma kommun ingår. Tanken med det regionala
projektet var initialt att kommunens aktörer tillsammans med bland annat primärvården skulle bilda chefsteam för att komma igång med samarbetsprojektet.
Utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom började
Jeanette Brink att skissera en möjlig hantering av demensvården i Lomma för att
komma tillrätta med utredning av demens hos patienter. Brink skapade flödesscheman för projektet och en broschyr med ett test för att snabbt undersöka om
man har kvarstående besvär med demens eller om det är normal glömska. Ledningskraft som började i projektform är idag permanent.
På Sundets läkargrupp är det Marie Nilsson som man bör ta kontakt med eller sin
egen läkare om man upplever oro för tilltagande glömska/demens för sin eller någon närståendes del. Vid ett besök genomförs först en anamnes och en bakgrund
till varför man har sökt sig till vårdcentralen för att sedan gå vidare med enkla
men specifika tester. Besöket tar 1,5-2 h i anspråk. Det finns även en möjlighet till
hembesök om det behovet föreligger. Även Jeanette Brink gör hembesök som hon
sedan återkopplar till berörd läkare. Vid ett andra besök som sker hos läkare tas
även andra tester som lämnas till laboratoriet. Tillvägagångssättet och vilka funktioner som arbetar med dessa frågor är inte identiskt på Lommas vårdcentral och
Sundets läkargrupp.
Det upptäcks ungefär 20-25 nya fall per år av demens bland en befolkning på
10 000 personer. Jeanette Brink berättar att många patienter känner en stor lättnad
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när de får träffa vårdpersonal som tar deras oro på allvar. Patienterna har upplevt
deras tidiga kontakter med vården har skapat en trygghet för dem. Ledningskraft
är aktuellt i hela kommunen eftersom alla vårdcentraler är delaktiga i det.
För de fall som är mer avancerade än andra finns det möjlighet att utredas av minnesklinik och även de gör hembesök då de inte har någon vårdavdelning. Minnesklinikerna har mobila team som också kan besöka särskilda boenden för undersökningar.
§ 4 Information kring framtida upphandling av matdistributionen och lokala
värdighetsgarantier
Johanna Sandberg, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen informerar rådet om
den nuvarande matdistributionen som hanteras av Sodexo. Med det nuvarande systemet levererar Sodexo kylda matlådor till dem som socialförvaltningen har beslutat att erhålla det. Det systemet upphör den 31 mars 2014 när det nuvarande avtalet löper ut.
En ny modell med individanpassade lösningar blir allt vanligare menar Johanna
Sandberg och pekar på att både Lund och Malmö har infört det. Det nya systemet
för matdistribution utgår från individanpassning inför biståndshandläggarens beslut. Socialförvaltningen började i månadsskiftet november/december 2013 att
göra en översyn av dem som nyttjar matdistributionen idag och vilka behov de
framgent kan komma att ha. Det fanns då 60 personer som beviljades matdistribution varav 40 stycken utnyttjade det. Utifrån det underlaget skickade förvaltningen
ut ett brev för att undersöka vilka önskemål som mottagarna har. Önskemålen rörde specialkost, hjälp med inköp av livsmedel, assistans att gå till restaurang (t.ex.
Havsblick) och hjälp med enklare matlagning i hemmet. Av dessa 40 personer
var det tio stycken som dagligen behöver få mat distribuerad till sig då de behöver
specialkost. De övriga 30 har kvar stöd i sitt hem med matlagning. Till de 20 övriga personerna, som beviljats men ej utnyttjat matdistribution, pågår det utredning om vilka behov de har och vad som passar bäst för deras situation. Från och
med 1 april är det kostenheten vid förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid som lagar maten och hemtjänsten som levererar den till mottagarna.
Socialförvaltningen har tagit fram en modell för matdistribution där den enskilde
3-4 gånger per vecka får mat lagad hemma som tar upp till 30 min att tillreda. Den
enskilde får hjälp med övriga inköp för enklare matlagning som tar kortare tid och
inköp av färdigrätter till övriga veckans dagar. Eftersom hemtjänsten implementerar den nya modellen kommer de att utbildas i enklare matlagning, näringslära och
mathygien för att ombesörja matdistributionen. Hemtjänsten kommer att ha ett
kostombud i Lomma och ett i Bjärred för att utveckla denna verksamhet. Lomma
kommun har idag en nutritionssköterska som kommer att kunna ordinera en viss
kost vid behov.
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§ 5 Trygghetslarm
Johanna Sandberg, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen informerar rådet om
trygghetslarmen som tillhandahålls av CareTech. Caretech har ansvar för installation, felsökning och larmmottagning. Om ett trygghetslarm larmar är det Förenade Care som åker ut till bostaden och undersöker det larmet. Det finns idag 450
brukare av trygghetslarm varav 350 av dem har analoga trygghetslarm och resterande 100 är digitala. Det är CareTech som genom avtal är ålagda att säkerställa
att de larm som används är de som har bäst driftsäkerhet. Utifrån den formuleringen i avtalet är det upp till CareTech att besluta om det ska användas digitala
eller analoga larm. Det är inte entydigt säkrast med endera av trygghetslarmsvarianterna.
Alla trygghetslarmen testas automatiskt varje dygn och en gång per månad testas
funktionen med larmets larmklocka. Om telenätet som trygghetslarmet är uppkopplat mot, av någon anledning har legat nere/varit ur funktion, kommer det att
genomföras hemtest som innebär att man åker ut till den enskilde för att kontrollera larmet och att den enskilde inte är i behov av assistans.
En fråga från en av rådets representanter rör larmets funktion när man har analog
telefoni och samtidigt bredbandsuppkoppling via telefonjacket(ADSL). Är det i
detta fall säkert att det går att larma även om telelinjen är upptagen med bredbandsuppkopplingen som nyttjar den linjen?
När det gäller frågan om ADSL som stör larm via telefonnätet är det en fråga som
socialförvaltningen inte kan svara på säger Johanna Sandberg, utan hänvisar till
CareTech tfn: 040-59 22 60 för att hitta en lösning. I enlighet med avtalet ska CareTech tillhandahålla fungerande trygghetstelefonlösningar för enskilda brukare
utifrån brukarens förutsättningar i den egna bostaden. Larmfunktionen får inte
vara så känslig att den kan störas av annan normalt förekommande utrustning i
brukarens hem.
En annan fråga rörande trygghetslarmen rörde avtalstiden med CareTech. Det nuvarande avtalet med CareTech sträcker sig från november 2012 till november
2015 med möjlig avtalsförlängning till november 2016.
§ 6 Information om arbetet med äldreboendet Orion
Eva Neuchel, projektledare berättar att arbetet med att bygga det särskilda boendet
Orion i Lomma fortgår och att fasaderna nu är färdiga och byggnadsställningarna
har tagits ner. Även fönster är monterade på fastigheten. Byggnationen planerades
att vara färdig till sommaren 2014 och det beräknas för närvarande att vara klart
inom utsatt tid. Invigning av Orion kommer att ske 24 maj i samband med Lommafesten 2014. Inflyttning påbörjas den 4 juni då tiden mellan invigning och inflyttning upptas av installering, montering och möblering.
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De markarbeten som har planerats att utföras på bland annat innergården har kunnat påbörjas tidigare än planerat tack vare den milda vintern. Det blir totalt 36 lägenheter.
Det särskilda boendets utomhusmiljö är anpassad för de boende bland annat genom att det inte finns någon återvändsgränd och att man därmed alltid kan ta sig
vidare. Det kommer även att finnas en staty som man kan känna och ta på och ett
vattenspel.
Alla lägenheter kommer att vara utrustade med köksvask, kyl, köksskåp, garderob, värdefack och läkemedelsskåp. Rummen kommer att vara inredda med milda
färger och med vissa skillnader gentemot färgerna i korridoren men utan större
kontraster för att undvika obehag. Badrummen kommer att ha en plastmatta med
trög yta för att förebygga halkrisken. Boende får själva möblera sina lägenheter
men vårdsäng ingår alltid.
§ 7 Information från socialförvaltningen
– Äldresatsning
Lomma kommun deltar i Äldresatsningen där projektet Ledningskraft är en del
och inom det ingår de fem områdena god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling av äldre och sammanhållen vård och omsorg ingår. Äldresatsningen innebär ett samarbete mellan
kommunen och regionen(slutenvård och vårdcentraler) där handlingsplaner ska
tas fram utifrån parametrarna, för ett bättre liv.
– Inspirationsguiden
Inspirationsguiden för seniorer i Lomma kommun, som det informerades om vid
rådets senaste sammanträde, kommer att distribueras med kommande nummer av
Lomma Aktuellt. Guiden kommer därmed att nå alla hushåll i kommunen. Guiden
riktar sig till personer som har nytta av information kring senare tredjedelen i livet. Inspirationsguiden kommer framöver att ges ut årligen. Kommande år med
fokus på nya områden såsom till exempel teknik.
– Aktiviteter på Havsblick
En inbjudan kommer att gå ut till ”I afton dans” på Havsblick den 14 maj kl 1721. Inbjudan bifogas till protokollet.
Ett förslag om att en buss ska gå från Bjärred till Havsblick den 14 maj. Förvaltningschefen tar med sig förslaget.
– Teknikutveckling
Socialförvaltningen i Lomma kommun är med i ett projekt som samordnas av
Kommunförbundet Skåne. Projektet innebär att ansluta sig till Nationell patientöversikt som kopplar samman befintliga dokumentationssystem. Det innebär att
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regionens system som innehåller patientdokumentation kommer att bli tillgängliga
för kommunen. Det Lomma kommun kommer att kunna göra under 2014 är att
skapa strukturer för att kunna läsa informationen inom systemen. Framgent är
tanken att kommunen även ska bli producent av informationen och aktivt ta del av
och skapa information inom systemen som andra aktörer kan ta del av vid t.ex.
vårdplanering.
– Färdtjänst
Det nuvarande avtalet för färdtjänst i kommunen med Skånetrafiken håller på att
löpa ut. Socialförvaltningen är intresserad av att få in synpunkter från brukare av
vad som fungerar bra eller vad som fungerar mindre bra med färdtjänsten. Synpunkterna går bra att lämna till förvaltningschef Britt-Marie Pettersson eller avdelningschef Lennart Eriksson.
– Barnens bästa
”Barnens bästa” som är ett samarbetsprojekt mellan skola, fritids och socialtjänst
kommer att fortsätta och implementeras under 2014 genom bland annat föräldrastödsprogram. Projektet involverar 850 anställda i kommunen och riktar sig dels
mot professionerna och dels mot föräldrarna om vad man ska göra om t.ex. barn
far illa. Information kommer även att finnas att nå via Lomma kommuns hemsida
och Lomma-appen.
§ 8 Information från övriga förvaltningar
– Brukarundersökning för kultur- och fritidsaktiviteter
Carin Hansson informerar rådet om att kultur- och fritidsnämnden planerar att
genomföra en brukarundersökning och där man vill rikta sig med en enkät till
pensionärsrådet och att rådet i sin tur når ut till sina föreningar. Syftet är att undersöka medborgarnas perspektiv på kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds i
kommunen. Undersökningen är aktuell först längre fram i vår.
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