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§ 21 Upprop
Närvarolistan skickas runt.
§ 22 Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Rådet väljer Kristina Noblin att jämte ordförande Carin Hansson att justera protokollet.
§ 23 Information om projekt Ledningskraft: Preventivt arbetssätt
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 preventivt arbetssätt.
Monica Bergenek, vårdutvecklare på staben för verksamhetsutveckling vid Skånes universitetssjukhus är inbjuden till pensionärsrådet för att berätta om preventivt arbetssätt vid Skånes universitetssjukhus. Monica berättar att det preventiva
arbetet inom sjukhuset fokuserar på att förebygga vårdskador som uppstår på
grund av fall, trycksår och undernäring hos sjukhusets patienter. En vårdskada definieras som när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Sjukhusets mål är att
inom 24 timmar efter första kontakten med sjukhuset identifiera patientens risk
för att utsättas för en vårdskada och utifrån den analysen skapas en vårdplan med
de förebyggande åtgärder som patienten är i behov av.
Sjukhuset arbetar med att systematisera sina journaler och skapa journalmallar för
att styra registreringen av information om patienterna. Dels för att nå målet att så
många patienter som möjligt ska riskbedömas men även för att förbättra uppföljning och statistik kring vårdskador. Journalmallarna innehåller riskbedömningsinstrument för att bedöma risker för vårdskador. Journalmallarna bygger på kunskaper och riktlinjer som är framtagna på vetenskaplig grund.
Riskbedömningsinstrumentet innehåller strukturerade, färdiga termer för att bedöma olika symptom och risker utifrån den enskilde patienten. Man försöker att
involvera patienten mer i riskbedömningen för att denne ska vara informerad om
sina risker. Riskbedömningen görs på patienter som är äldre än 65 år gällande fall
och tryckskador och för undernäring från 18 års ålder.
Sjukhuset för statistik över sina riskbedömningar och vårdskador. Idag blir 75 %
av alla patienter på sjukhuset som är äldre än 65 år riskbedömda för undernäring,
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trycksår och fallskador. I år har det inträffat 1400 fallolyckor. Fallolyckorna sker
nästan uteslutande på vårdrummet och under natten eller på morgonen. De kan
bero på förvirring eller nedsatt balans när patienten till exempel ska gå till toaletten eller ta sig upp ur sin säng. I de senaste mätningarna som sjukhuset genomfört
har förekomsten av trycksår minskat från 22 % till 15 % och för de djupa trycksåren har de minskat från 3 % till 1,1 %. Akutmottagningen i Malmö testar för tillfället speciellt avsedda madrasser för att minska tryckskador. Vad gäller undernäringen finns ingen entydig statistik på grund av svårigheter att mäta den.
Detsamma gäller tendensen för uppkomna fallskador då dokumentation av dem
har gett ett oklart resultat.
Lennart Eriksson, avdelningschef på socialförvaltningen, informerar att Lomma
kommun anslöt sig till Senior alert 2012. Det är ett nationellt kvalitetsregister som
syftar till att säkra det förebyggande arbetet för personer som har risk för fall, undernäring, trycksår och munhälsa. I Senior alert bedöms risker på samma sätt som
i sjukhusets riskbedömning. Det är i dagsläget två personer som arbetar i projekt
kring Senior alert och man följer upp om de genomförda åtgärderna avhjälpt riskerna. Socialförvaltningen har även tagit fram Inspirationsguiden som syftar till
preventivt arbete.
Information om fall och fallskador finns i broschyren som du når via länken:
http://www.skane.se/Public/SUS_extern/Patientinfo/Dokument/Fallbroschyr_201
4_slutversion.pdf
Information för att undvika ofrivillig viktnedgång finner du via länken:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-AO/Den-viktiga-maten/
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
§ 24 Information om personalkontinuitetsmätning för hemtjänsten 2014
En fråga angående antalet personer en vårdtagare möter, med hänvisning till ett
fall där en vårdtagare mötte 24 personer, har inkommit från Gull-Britt Melvanius,
representant för SPF Bjered.
Lennart Eriksson, avdelningschef på socialförvaltningen, informerar om den personalkontinuitetsmätning som har genomförts i oktober. Undersökningen genomförs inom hemtjänsten och därmed inom den verksamhet som Förenade Care driver på uppdrag av Loma kommun. De vårdtagare som ingick i undersökningen är
de som är äldre än 65 år och som har två besök eller fler per dag. Mätningen syftar
till att undersöka hur stor omsättningen på personal är under den undersökta perioden och hur många olika personer som vårdtagaren möter. Undersökningen
genomförs under en tidsperiod av två veckor och är del av en nationellt genomförd mätning. Resultatet och analys av resultatet är vid pensionärsrådets sammanUtdragsbestyrkande
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träde inte färdigställt. Personalkontinuitetsmätningen kommer att behandlas av
socialnämnden och sedan kommer pensionärsrådet att få ta del av mätningens resultat, analys och eventuella förslag till åtgärder.
Vidare informeras rådet att det är flera faktorer som påverkar hur många olika
personer som en vårdtagare möter, bland annat ledighet och sjukdom. Inom hemtjänsten använder man sig av ett kontaktmannaskap där vårdtagaren har en huvudsaklig kontaktperson som man möter. Så långt det är möjligt försöker man minimera antalet personer en vårdtagare möter. Tidigare mätningar har visat att det
genomsnittliga antalet personer en vårdtagare möter under en tvåveckorsperiod
var 15 stycken. När det gäller enskilda fall med vårdtagare som kan ha sex till sju
besök per dag kan antalet personer de möter under en tvåveckorsperiod uppgå till
fler.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
§ 25 Fastställande av sammanträdesdagar 2015
Kommunala pensionärsrådet har att årligen, enligt rådets reglemente, att fastställa
sammanträdesdagar för rådet. Det bör göras v i början av året.
Förslag på sammanträdesdagar för 2015 är 26 februari, 28 maj, 24 september och
26 november.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet fastställer sammanträdesdagar för 2015 till 26 februari, 28 maj, 24 september och 26 november.
§ 26 Information från socialförvaltningen
Socialchef Annette Fäldt informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1126 har beslutat att anställa Amelie Gustavsson som förvaltningschef för socialförvaltningen. Hon kommer att påbörja sin anställning under våren 2015.
Kommunala pensionärsrådet får en film visad för sig med enkla styrke- och balansövningar som går att genomföra både inomhus och utomhus för dig som är 65
år eller äldre. Filmen går att se via länken nedan.
http://www.dinsakerhet.se/Aldres-sakerhet/Traning-kost-och-halsa/Trana-ratt-pafyra-satt/
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
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§ 27 Information från övriga förvaltningar
Politisk representation i rådet
Carin Hansson (M) informerar att hon ämnar föreslå kommunstyrelsen att vid sitt
sammanträde 7 januari välja politiska representanter till kommunala pensionärsrådet från socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och miljöoch byggnadsnämnden.
Översyn av reglemente
Ann-Kristin Borgelius, SPF Bjered, aktualiserar reglementet för kommunala pensionärsrådet och rådets funktion, syfte och arbetssätt.
Gull-Britt Melvanius, SPF Bjered, menar att fler frågor kan remitteras till rådet för
yttrande och representanterna från SPF Bjered önskar en ökad tydlighet i reglementet.
Åke Björkman PRO Lomma menar att rådet kan fungera som remissinstans i stora, övergripande frågor.
Sofia Forsgren-Böhmer (M) informerar att kommunala handikapprådet diskuterar
liknande frågor gällande sitt reglemente.
Carin Hansson (M) informerar att en översyn av reglementet kan beredas och sedan behandlas av kommunala pensionärsrådet framgent.
Kollektivtrafik
En fråga angående kollektivtrafik, borttagna hållplatser och gratis resor för kommunmedlemmar över 75 år, har inkommit från Birgit Bengtsson (SPI).
Carin Hansson (M) informerar att det är Region Skåne som ansvarar för kollektivtrafiken, dess busslinjer och hållplatsplaceringar. Lomma kommun för en dialog
med Region Skåne om kollektivtrafikens utformning och kommunens önskemål.
Ulrika Håkansson Ström är kontaktperson för kollektivtrafiksfrågor.
Färdtjänst
En fråga angående färdtjänst har inkommit från Birgit Bengtsson (SPI).
Lennart Eriksson, avdelningschef på socialförvaltningen, informerar att det nya
färdtjänstavtalet med Region Skåne träder i kraft 1 januari 2015. Inom ramen för
det avtalet ska det bildas samverkansgrupper på politisk och tjänstemannanivå
med representanter från de 23 kommunerna som överlämnat huvudmannaskapet.
Lomma kommun har på senare tid inte mottagit negativa synpunkter gällande
färdtjänsten. Den kommande uppföljningen av färdtjänsten ska framgent kunna
vara kommunspecifik. Vidare informerar han att alla som är berättigade färdtjänst
får gratis kollektivtrafik från 1 februari 2015.
Kommunala pensionärsrådet beslutar följande:
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
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