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§ 15 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
§ 16 Val av justerare
Rådet väljer Åke Björkman att jämte Carin Hansson att justera protokollet.
§ 17 Information om projekt Ledningskraft: Sammanhållen vård och omsorg
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) har detta skett och kommer att ske vid sammanträdena 2014 och
2015. Vid dagens sammanträde informeras det om området sammanhållen vård
och omsorg.
Lennart Eriksson, avdelningschef vid socialförvaltningen informerar om projektet
Ledningskraft som har sin utgångspunkt i en nationell överenskommelse från
2012 mellan Sveriges kommuner och landsting och regeringen med syfte att förbättra vård och omsorg för sjuka äldre. Ledningskraft arbetar per region eller
landsting med ett eller flera team. Ledningskraft i Skåne har ett team per kommun. Lomma kommun har ett extra område, psykisk hälsa för äldre, utöver de fem
nationella områdena. För området sammanhållen vård och omsorg finns ett mål,
att skapa en enhetlig vård. Målet består av två delar där det första innebär att
minska antalet inläggningar inom slutenvården och det att andra att minska antalet
återinläggningar.
Munira Al-Saadi, distriktsläkare och Marie Nilsson, arbetsterapeut vid Sundets
läkargrupp berättar om deras arbete inom ramen för sammanhållen vård och omsorg. Ett verktyg som används är SIP, en samordnad individuell plan som används
för att samordna olika insatser gentemot den enskilde brukaren. Den enskilde brukaren ska samtycka till att en plan upprättas. Det kan vara socialtjänstpersonal,
sjusköterska och läkare som är delaktiga i planen när behovet uppstår och initiativet till en samordning kan komma från professionerna eller från den enskilde. Genom rutinen med SIP blir samordningen med rätt insats och rätt personal genomförd istället för att flera aktörer arbetar överlappande.
Sundets läkargrupp har en äldremottagning som har distriktsläkare, distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut kopplat till sig. Mottagningen riktar sig till
personer äldre än 75 år och har direkttelefon 046-29 73 95 som är bemannad 1012 varje vardag men den går att nå även övriga tider. Sundets läkargrupp strävar
efter kontinuitet i den enskildes vårdkontakter genom att man har samma läkare
vid icke akuta vårdkontakter.
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Även Lommas vårdcentral har en äldrevårdsmottagning.
Bilagt finns information från Sundets läkargrupp och Lommas vårdcentral (Bilaga
A, B).
§ 18 Hjälpmedel
SPF Lomma har önskat att ärendet om en lista över hjälpmedel behandlas av
kommunala pensionärsrådet. Sara Rånlund, områdeschef på KommunRehab inom
enheten för rehabilitering, samt hälsa, vård och omsorg deltar för att berätta om de
hjälpmedel som Lomma kommun kan erbjuda genom uthyrning till kommunmedlemmarna.
Mellan regionen och kommunen finns det en ansvarsfördelning vad gäller hjälpmedel. Regionen ansvarar för vissa hjälpmedel av teknisk art till exempel elektriska rullstolar medan kommunen har ansvaret för de flesta hjälpmedel som berör
den enskildes vardagliga liv. Hjälpmedel förskrivs och det innebär att legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller fysioterapeuter gör en bedömning av behovet samt fattar ett beslut i samråd med personen om vilket eller vilka hjälpmedel som kan vara aktuella.
I Skåne har kommunerna organiserat arbetet med hjälpmedel på varierande sätt.
Ofta har flera kommuner gått samman för att skapa en bra hantering av alla
hjälpmedel. Lomma kommun ingår i en sådan grupp av kommuner, 10-gruppen,
som har avtal med Sodexo som förmedlar hjälpmedel till kommunen.
För att möjliggöra lägre kostnader för hjälpmedel genomförs upphandlingar
gemensamt och Kommunförbundet Skåne bistår till att administrera och träffa avtal. Inom 10-gruppen finns sortimentsgrupper med representanter från kommunerna som beskriver vilka krav som ska ställas på olika hjälpmedel vid upphandling. Det kan finnas lokala variationer mellan kommunerna men man strävar efter
ett så gemensamt förhållningssätt som möjligt. I Lomma finns en policygrupp som
ser över om det finns behov av speciella hjälpmedel som inte ingår i grundsortimentet.
Om man har behov av hjälpmedel eller ytterligare frågor är man välkommen att
kontakta rehabteamet i Lomma(040-641 16 62) eller Bjärred(040-641 16 63). De
har telefontid måndag-fredag 9.00-10.00 och övrig tid går det att lämna ett meddelande via telefonsvararen. Samtliga hjälpmedel lånas ut till den enskilde så länge
behovet kvarstår. Själva hjälpmedlet är gratis men en engångsavgift för bedömning, utprovning och uppföljning tas ut på 198 kronor.
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Utöver hjälpmedel finns det möjlighet till bostadsanpassningsbidrag via Lomma
kommun där Pia Svensson på tekniska förvaltningen är kontaktperson. Hjälpmedel är ofta portabla medan en anpassning snarare är något som monteras fast och
är fixerat. En anpassning kan också innebära en ombyggnad av ett hus.
När ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickas in ska även offerter från minst
två olika hantverkare samt intyg från legitimerad personal skickas med. Blankett
för ansökan finns på lomma.se.
Bilagt protokollet finns lista över hjälpmedel som i dagsläget förskrivs i Lomma
kommun(Bilaga C).
§ 19 Information från socialförvaltningen
Delårsrapport
Tillförordnad förvaltningschef Anette Fäldt informerar pensionärsrådet att socialnämnden i sin delårsrapport prognostiserar en budget i balans.
Ny MAS
Den nuvarande medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS vid socialförvaltningen går i pension 30 september 2014 och från den 1 oktober är Jeanette Brink, demenssjuksköterska tillförordnad MAS.
Nytt avtal hemsjukvård
Socialförvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt avtal för hemsjukvård.
En av rådets representanter ställer en fråga om vad som har skett med matdistributionsavtalet med Sodexo, som det tidigare informerats om i rådet och som skulle
löpa ut 31 mars 2014. Lennart Eriksson svarar att avtalstiden har löpt ut så en ny
upphandling skulle ha krävts.
Istället använder socialförvaltningen ett nytt system för matdistribution som innebär att biståndshandläggaren, som alltid, gör en bedömning utifrån individens behov. 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 veckans övriga dagar.
Hemtjänsten har utbildats i enklare matlagning, näringslära och mathygien för att
ombesörja matdistributionen. Hemtjänsten har ett kostombud i Lomma och ett i
Bjärred för att utveckla denna verksamhet. Lomma kommun har idag en nutritionssköterska som ordinerar specialkost vid behov. Från och med 1 april är det
kostenheten vid förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid som lagar specialkost och hemtjänsten som levererar den till mottagarna.
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§ 20 Information från övriga förvaltningar
Ordförande Carin Hansson (M) informerar från övriga förvaltningar:
• Miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska bilda en
gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. Den 10 november påbörjar
Tommy Samuelsson tjänsten som samhällsbyggnadschef i Lomma kommun.
• Inom ramen för arbetet med Bjärreds centrum diskuteras det idéer för att
placera ett äldreboende där i någon form.
•

Den enkät från kultur- och fritidsnämnden som skulle rikta sig till pensionärsrådet, som rådet tidigare fått information om, kommer inte att genomföras under 2014. En ny kultur- och fritidschef har börjat sin anställning i
augusti och enkäten kommer att nå rådet vid ett senare tillfälle.
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