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PR § 12

Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen och protokollet läggs till handlingarna.
___
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PR § 13

Information från Kungälvs sjukhus

Susanne Jähnke Thuresson, verksamhetscontroller Kungälvs sjukhus, svarade på frågor ställda
av Kommunala pensionärsrådets samråd.

Färdigbehandlad/Utskrivningsklar

Vad är skillnaden mellan utskrivningsklar och färdigbehandlad patient?

När bestäms dag för utskrivning?

Färdigbehandlad patient är ett begrepp som inte längre används utan har ersatts av
"utskrivningsklar." Utskrivningsklar innebär att patienten inte längre behöver slutenvårdens
resurser. För att avgöra när en patient är utskrivningsklar utgår den behandlande läkaren från
patientens tillstånd samt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dag för utskrivning bestäms mellan patient, kommun och sjukhus, ofta vid vårdplanering
eller via annan kommunikation.

Vårdplanering

Vilka rutiner gäller för att göra en vårdplanering? Vilka ska medverka?

Vilken kompetensnivå behövs i olika situationer?

Hur dokumenteras vårdplaneringen, checklista eller liknande?

Det finns en gemensam rutin i Västra Götaland, en överenskommelse mellan VG-region och
Västkom. Patient, Biståndsenhet, Vårdplaneringsenhet kommun och sjuksköterska medverkar
i vårdplaneringen. Detta dokumenteras i ett IT-stöd som heter KLARA SVPL. Vilken
kompetensnivå som behövs varierar.

Vårdplanen

Vilka insatser ska vårdplanen innehålla inför utskrivningen?

Framgår det tydligt vilka insatser som behövs; ex medicinska åtgärder, behandlingar,
läkemedel, rehabilitering, habilitering etc?

Är målsättningen klart angiven och vem som har ansvar för att det görs?

Vårdplanen ska innehålla sociala insatser och medicinska insatser. Det är en
ansvarsfördelning.

Rutiner för samråd mellan VGR och Ale kommun för vårdplanering inför inskrivning
och utskrivning av patienter.
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Vilka uppgifter ingår i dessa rutiner?

Vi vill få en presentation av dessa skriftligt dokumenterade rutiner.

Rutiner: Följa regional rutin, vårdbegäran, inskrivningsmeddelande, kallelse och underlag till
vårdplanering, samordnad vårdplan som skall justeras av alla tre parter, utskrivningsklar,
information vid utskrivning.

Den regionala rutinen finns att hitta på Västra Götalandregionens hemsida.

http://www.vgregion.se/upload/KLARA%20SVPL%20-
%20Samordnad%20v%c3%a5rdplanering%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland/Styra
nde%20dokument/Regional_tillampning_v10.pdf

Utskrivning av patient från sluten vård

När ges information om patientens kommande behov efter utskrivning?

Vad innehåller den information som ges till mottagande enhet i Ale kommun?

Anser VGR att kontakten med Ale kommun fungerar tillfredsställande?

Information om patientens kommande behov ges i kallelsen till vårdplanering samt i samband
med vårdplanering om det sker på sjukhus. Ale tar ofta hem och planerar i hemmet. Den
medicinska planeringen sker då via KLARA SVPL och genom muntlig rapport samt genom
omvårdnadsepikris. Den sociala planeringen sker i hemmet.

Relationen med Ale kommun är god och fungerar tillfredsställande.

Åtgärder efter anmärkningar?

Vilka åtgärder har VGR vidtagit och kommer att vidta med anledning av den kritik som
riktats av revisorerna betr rapporten ”Samordnad vårdplanering för sjuka äldre”, 2015-03-24.

Brister som togs upp i rapporten:

· Parterna följer inte gällande författningar och rutiner

· Kallelse och underlag till Vårdplanering som skickas från sjukhus till primärvård
och kommun är ofullständiga

· Innehållet i de upprättade vårdplanerna är bristfälligt

· Informationsöverföringen mellan parterna fungerar inte tillfredsställande

Susanne Jähnke Thuresson berättar att man internt och externt påtalar vikten av att följa den
regionala rutin som finns. Uppföljning sker bl.a. med den gemensamma avvikelsehantering
som finns när det gäller bl.a. följsamhet till rutinen.

I samband med rapporten och även annars försöker vi dela med oss av goda exempel då det
gäller bra innehåll i kallelser. Mallar finns för att exemplifiera.
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Samverkan sker med de övriga kommunerna och en delregional KLARA SVPL-grupp träffas
3-4 ggr/termin där dessa frågar diskuteras för vidare spridning. Alla SIMBA-kommuner är
representerade tillsammans med sjukhus och Primärvård.

IT-systement KLARA SVPL har medfört att informationsöverföringen går bättre. Det är
dock viktigt att vara ödmjuka inför varandras verkligheter och har ett öppet sinne för
förbättringar.

Läkemedelsanvändning

Den senaste statistiken visar att andel av befolkningen 80 + i Ale kommun med olämpliga
läkemedel på recept uppgick till 22,4 %. Motsvarande andel av befolkningen 80 + i Ale
kommun med 10 eller fler läkemedel på recept uppgick till 43,3 %.

Vilka insatser har VGR gjort resp kommer att göra för att minska användningen av dessa
läkemedel?

Har broschyren ”Passar dina mediciner ihop” använts i någon kampanj?

Dessa frågor kan Susanne Jähnke Thuresson inte svara på. Hon hänvisar till Primärvården.
Hon kan dock säga att en hel del arbete läggs på att sova, där man försöker undvika
sömntabletter.

Tage Svensson ger Susanne Jähnke Thuresson broschyren "Passar dina mediciner ihop", för
att hon ska sprida den vidare.

Ambulansverksamheten

Hur är samarbets- och backupavtalet utformat mellanambulanserna i Kungälv och
ambulansen i Älvängen?

Susanne Jähnke Thuresson, hänvisar frågan till ambulanschef på Västra Götalandsregionen.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.
___
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PR § 14

Aktuell information från kommunen

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg, informerar att det är budgetunderskott inom
äldreomsorgen och sektor Arbete, trygghet och omsorg i sin helhet. Tjänstemännen har i
uppdrag att se över verksamheten och hitta åtgärder för budgetutslag i balans.

Som en del av detta har sektorn fått i uppdrag av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden "att
säkerställa att riktlinjer och vägledningsdokument följer gällande rättstillämpning och att
denna följs vid nya samt vid omprövning av beslut. Nämnden ska också få möjlighet att ta
ställning till vad som avses med skälig levnadsnivå enligt SoL"... Dessa åtgärder ska
åstadkomma en budget i balans.

Ann-Sofie Borg presenterar tjänstemännens förslag till ny skälig levnadsnivå enligt SoL i Ale.
Beslut om skälig levnadsnivå i Ale tas i nämnden 2015-09-17. Elin Sundberg, sekreterare,
skickar ut förslaget per mail till pensionärsledamöterna. Möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget innan beslut finns.

BESLUT
Pensionärsrådet noterar informationen

___
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PR § 15

Äldreboende i Älvängen

Björn Järbur, kommunchef, informerar om det planerade äldreboendet i Älvängen.

Kommunen har fått möjlighet att hyra ett äldreboende i Älvängen. Nu pågår diskussioner
med byggherren om villkoren för det. Äldreboendet kommer innefatta både särskilt boende
samt trygghetsboende i anslutning till detta.

Daniel Höglund, påpekar att pensionärsrådet har blivit lovade att vara med i en referensgrupp
och påverka detaljer i utförandet av äldreboendet. Om man förutsätter att detta går i lås, då är
det väl dags att sjösätta en sådan grupp?

Björn Järbur svarar att i en sådan här process när kommunen är hyresvärd, är möjligheter till
att påverka utförandet begränsad. Det positiva med en sådan här process är att det brukar gå
fortare att få ett äldreboende än om kommunen bygger.

Monica Samuelsson, ordförande, informerar att så fort det finns ett avtal kan diskussioner om
studieresa återtas. Innan vi vet hur det blir med affären kan vi inte agera. Avslutningsvis kan
Björn Järbur bjudas in igen för att prata om planskisser och mer detaljer om äldreboendet.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.
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PR § 16

Redovisning av Öppna Jämförelser

Ärendet utgår. Ärendet skulle även ha presenterats i nämnden 2015-09-17, men utgick. En
presentation av förra årets resulat gavs i pensionärsrådet 2015-02-16. Istället inväntas årets
resultat som bör komma i oktober.

BESLUT

Pensionärsrådet bordlägger ärendet.

___
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PR § 17

Trygg hemgångsteamet

Ellinor Seth, verksamhetschef särskilda boenden och hälso- och sjukvård, informerar om
Trygg hemgångsteamet. Ellinor Seth informerar även att särskilda boenden har flyttats
organisatoriskt, de tillhör nu Ellinor Seth.

Trygg hemgång startar den 16 september och går ut på att underlätta hemgången från
sjukhus. Inspiration har tagits från Trollhättans kommun som har Trygg hemgång. Deras
brukare är mycket nöjda med det.

Inför uppstarten av Trygg hemgång har en intern rekrytering skett. Åtta undersköterskor har
anlitats på heltid. 25 % av tiden kommer undersköterskorna arbeta i flexpoolen. De har en
provanställning sex månader; tycker de inte att det fungerar bra får de gå tillbaka till sin gamla
tjänst.

Vilken hänsyn tas till vederbörandes lägenhet?

Ellinor Seth svarar att det är en arbetsmiljöfråga för deras personal. Det är sällan det inte
fungerar. Det kommer finnas två akutplatser på Vikadamm som ingen annan får röra.

Ellinor Seth informerar att de har ytterligare projekt, för de mest sjuka äldre som är inskrivna
i den kommunala hemsjukvården. Ambitionen är att en läkare ska kunna göra ett hembesök
samma dag. Ringer den sjuke på eftermiddagen blir denne besökt nästa dag. Orsaken till detta
är att den sjuke ska slippa att åka till akutmottagningen.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.
___
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PR § 18

Information om trygghetsboende

Monica Samuelsson, ordförande, och Lars Ove Hellman, VD Alebyggen AB, informerar om
trygghetsboende.

Monica Samuelsson berättar om Alingsås kommuns åtagande/kostnader för de
trygghetsbostäder som finns i Alingsås för att ge ett exempel på hur det ser ut i en annan
kommun. Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås bidrar med del av hyran och att bidra
till att skapa aktiviteter i den gemensamhetslokal som finns i trygghetsboendet Afzelii som
togs i bruk i höstas.

Lars Ove Hellman, informerar om Alebyggens arbete med trygghetsboende.

Lars Ove Hellman inleder med att reda ut vad ett trygghetsboende är. Ett trygghetsboende är
inget biståndsbedömt boende. Det är ett segregerat boende, som är i enlighet med lag.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för särskilt boende, ej trygghetsboende.
Utgångspunkten för ett trygghetsboende är att det ska vara en handikapptillgänglig bostad
samt erbjuda någon form av social aktivitet. Man kan säga att trygghetsboende är en produkt
på den allmänna marknaden.

Alebyggen har i flera år arbetat på en detaljplan för trygghetsboende i Älvängen.
Projekteringen, de så kallade ramhandlingarna, är färdig. Nu är väntar man på detaljplaner.
Bullerfrågan på husen är löst. Sovrummen ligger åt det hållet bullret är minst.

Idag finns ingen större efterfrågan på trygghetsboende. Förmodligen uppstår efterfrågan när
det börjar bli klart och det finns något reellt att titta på.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.
___
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PR § 19

Aktuella ärenden från pensionärsorganisationerna

Mat för hemmaboende

* Kvarvarande ärende från KPR-mötet 2015-02-16, 2015-04-13 och 2015-05-11

Hur har den fortsatta utredningen i detta ärende avancerat sedan i maj?

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg svarar att ärendet var uppe i nämnden i våras
för ett förtydligande av uppdraget. Ett studiebesök till Munkedal är planerat i september.
Munkedal erbjuder matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats. Förhoppningen är att
lära och se hur Munkedal gör.

Behovsanalys och åtgärdsplan för korttidsboendeplatser

Fortsatt dialog. Hur ser situationen ut för tillgången med korttidsboendeplatser i närtid och
framåt?

Efterfrågan på korttidsplatser varierar mellan olika månader, i snitt behövs 14 platser per
månad, då är det inklusive Växelplatser, korttid och platser för vård i livets slut. Växel- och
korttidsplatser frigörs inom särskilt boende och permanenta bostäder men platser för Vård i
livets slut köps ofta utifrån. (den tidigare korttidsenheten innehöll 18 platser men redan då
köptes platser för vård i livets slut utifrån)

Under de två senaste månaderna augusti och september ses en nedgång i efterfrågan av
korttidsplats.

Syftet med det nyligen startade Trygg hemgångsteamet är att möjliggöra kvarboende hemma
efter sjukhusvistelse och därigenom förväntas också behovet av korttidsplatser och eventuellt
även särskilt boende att minska eller skjutas på framtiden.

Nya ärenden

* Vilka konsekvenser får den reducerade budgeten för 2015 och 2016 i äldreomsorgen?

Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

* Med tanke på den som vi tycker stora omsättningen av högre tjänstemän i Ale kommun
efterlyser vi ett möte med HR om rekryteringen och personalpolitiken.

Pensionärerna förtydligar att frågan gäller äldreomsorgen och att det påverkar dem i allra
högsta grad om enhetscheferna byts ut ofta.

En diskussion om personalomsättningen fördes och rutiner och åtgärder togs upp.
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Till nästa möte, eller mötet efter det, bjuder vi in HR att prata om vad som händer när någon
slutar.

* Hur långt har ärendet med att bygga ett nytt äldreboende i Älvängen kommit?

Ärendet besvarades under § 15.

* Den nu gällande taxan för hemtjänst har varit gällande den senaste tiden (>1 år). Vi
efterlyser en utvärdering av detta, och om det varit många som ”hoppat av” beroende på
höga avgifter.

Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

* Vem från Ale kommun lämnar information om patientens behov av hälso- och sjukvård
och socialtjänst i samband med inskrivning till sjukvårdsenhet? Den här punkten kan ha ett
visst samband med de frågor som vi ställer till VGRs representant.

Ellinor Seth svarar att sjuksköterska skickar ett elektroniskt omvårdnadsmeddelande via IT-
systemet KLARA SVPL. IT-systemet används i hela regionen.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.
___
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PR § 20

Övriga frågor

Monica Samuelsson informerar att sektor Arbete, trygghet och omsorg har fått en ny tf.
sektorchef vid namn Rune Strömberg. Rune Strömberg ska vara här i sex månader. Det
kommer att anställas en ny sektorchef. Tidigare sektorchef valde själv att sluta.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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