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Plats och tid

Allrummet, Seniorernas Hus, Torpa, kl. 08.30-11.10

Ordinarie

Andreas Sturesson (KD) ordförande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), äldrenämnden
Marianne Alexandersson, PRO
Solveig Löfdahl, PRO
Gunilla Björkman, SPF
Marie-Louise Stålbark, RPG

Ersättare

Ingalill Andersson, SKPF
Carl Sören Nilsson, RPG
Helena Härshammar, sekreterare
Rebecka Bernström, praktikant
Thomas Axén, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 56
Mårten Lindström, ordförande Läkemedelskommittén Region
Jönköpings län, § 56
Marie Alfredsson, projektledare, § 57
Hanna Westling, projektledare, § 57

Underskrifter

Paragrafer 53 - 59
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§ 53
Upprop och val av justerare

§ 54
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg av följande övriga frågor:
• Solveig Löfdahl, PRO, ställer fråga kring vad som beslutats angående
hemsjukvårdsavgiften. Andreas Sturesson svarar på detta under sin
informationspunkt ”Genomgång av aktualiteter” (§ 55).
• Marianne Alexandersson, PRO, ställer fråga om hemrehab – besvaras under
Övriga ärenden (§ 59)
• Carl Sören Nilsson, RPG, ställer fråga om informationsträffar på Seniorernas Hus
– besvaras under Övriga ärenden (§ 59)

§ 55
Genomgång av aktualiteter
Andreas Sturesson redogör för vad som är aktuellt inom politiken. Verksamhets- och
investeringsplanen för 2017 – 2019 har nyligen beslutats, och i denna ingår stora
satsningar på kultur och äldreomsorg. I korthet innebär budgeten för äldrenämndens del
bland annat att resurser tillförs för att utöka satsningarna på hemteam och hemrehab.
Ingen hemsjukvårdsavgift införs, däremot införs en avgift på kompressionsstrumpor, en
egenavgift för sjuktransporter för dagrehab samt vissa höjningar kring priset på
äldreomsorgens restauranger.
Det har nyligen inkommit resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom
äldreomsorgen, där Jönköpings kommun får mycket bra resultat. Det område med mest
negativa svar handlar om ensamhet. Äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall
berättar att kommunfullmäktige gett äldrenämnden i uppdrag att arbeta med frågan kring
ensamhet och äldre, och det är möjligt att pensionärsrådets representanter kan bli
delaktiga på något sätt.
§ 56
Information om hälso- och sjukvård
SIP
Thomas Axén, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har blivit inbjuden till KPR för att
berätta om samordnad individuell plan (SIP) samt hur arbetet med SIP i samverkan med
regionen ser ut.
Verksamheten har en skyldighet att erbjuda en SIP, då en person har behov av insatser
enligt både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). I planen ska
det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska ansvara
för, vilka åtgärder som vidtas av eventuella övriga aktörer och vem av huvudmännen som
ska ha det övergripande ansvaret i planen.
Slutrapporten från utvecklingsprojektet kring SIP, som pågick i Jönköpings län från maj
2013 till december 2014, visade att SIP-arbetet inte fungerar tillräckligt effektivt i länet
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och inte fick den önskade effekten. I regionen har ett stort förbättringsprojekt startats upp
under 2016, Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. I projektet ingår olika
teman, bland annat vårdsamordning. Syftet med detta är att förbättra arbetet och
samverkan kring de som skrivs ut från sjukhus.
Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Även Mårten Lindström, ordförande i Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län, har
bjudits in till KPR för att berätta om läkemedelshantering av de mest sjuka äldre.
Mårten inleder med att presentera läkemedelskommitténs arbete, som är en viktig kommitté
utifrån att läkemedel en stor del av regionens ekonomi. Mårten Lindström berättar att
regionen i Jönköpings län varit mest generösa i hela landet på att skriva ut recept på det som
går att behandlas med egenvård, och att det även är den region som skriver ut mest recept till
äldre i hela landet. Med anledning av detta vill Mårten Lindström uppmana äldre och
patienter att ifrågasätta den medicinering som läkaren ger. En annan undersökning visar att
det är stora skillnader på utskrifterna av medicin vid olika vårdcentraler i regionen. Det finns
nu en handlingsplan för att minska utskrivningen av olika mediciner, som förhoppningsvis
kan leda till mindre förskrivning generellt och mindre skillnader mellan olika vårdcentraler.
§ 57
Införande av rambeslut inom äldreomsorgen
Marie Alfredsson och Hanna Westling, som båda arbetar som projektledare, är inbjudna till
KPR för att berätta om införandet av rambeslut inom äldreomsorgen.
Inledningsvis berättar Marie Alfredsson och Hanna Westling om hur handläggning inom
äldreomsorgen går till. Handläggningen sker enligt Socialtjänstlagen (SoL). Som en del i
handläggningen görs bland annat hembesök där hjälphanteringen diskuteras för att den
enskilde själv ska känna att hen får vara med och fatta beslut. Det är sällan den äldre får
avslag.
Projektet med införandet av rambeslut har pågått under de senaste två åren. Tanken med
rambeslut är att den enskilde inom hemtjänsten ska känna att man får mer kontroll över sin
vardag. Istället för att bevilja exakt definierade insatser som ska utföras under vissa tider,
tilldelas den äldre en sammanlagd tidspott för de totala behoven. Tillsammans med en
kontaktman från hemtjänsten får den enskilde bestämma hur och när man vill att olika insatser
ska utföras. Inom de ramar som den enskilde tilldelas ska det vara mer flexibelt och den
enskilde ska ha mer delaktighet. Rambeslutets utformande gör också att personalen kan möta
den enskildes dagsform utan att ha kontakt med handläggaren. Det finns tre fokusområden
inom rambeslut: genomförandeplan, kontaktmannaskap och samtal.
2013 togs ett beslut om salutogen äldreomsorg i kommunen. Då togs ett program fram med 10
punkter, varav en handlade om att införa rambeslut. Projektet startade i februari 2015. Man
började arbeta utifrån detta i Taberg och Norrahammar för ett år sedan och därefter har
projektområdena ökat. Tidsplanen för projektet har varit fram tills årsskiftet 2016/2017, sedan
är tanken att det ska bevaras och förvaltas. Alla nya beslut som fattas efter årsskiftet ska vara
rambeslut.
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§ 58
Rapport från äldrenämnden
Äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall (KD) informerar om att mycket i nämnden
just nu kretsar kring budget och verksamhetsplanering för kommande år. Nämnden hade,
tillsammans med socialnämnden, en måldag på Kungsporten där man diskuterade lämpliga
områden att satsa på under verksamhetsåret 2017. Från politiskt håll har man också fortsatt
betonat att man vill ha en hög ambitionsnivå angående platser i särskilt boende. Nämnden
kommer att satsa på arbete kring ensamhet och isolering, och en projektorganisation kommer
startas upp inom socialförvaltningen.

§ 59
Övriga ärenden
Marie-Louise Stålbark berättar att RPG bjudit in regeringens särskilda utredare av den nationella
kvalitetsplanen för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto, till Immanuelkyrkan den 24:e

februari 2017 kl. 10.00 Alla är välkomna.
Marianne Alexandersson, PRO, efterfrågar information angående hemrehabilitering, eftersom
hon fått flera oroliga frågor kring detta. Sekreteraren bifogar den utvärderingsrapport om
hemrehab som sammanställts till protokollet, samt ett försättsblad med aktuell information om
t.ex. vilka områden som omfattas.
Marianne Alexandersson, PRO, ställer fråga om varför kommunen inte längre sammanställer
och distribuerar fakta om vilka evenemang och aktiviteter som är på gång i olika
kommundelar. Sekreteraren undersöker frågan och återkommer.
Fråga från Carl Sören Nilsson om informationsträffar vid Seniorernas Hus, hänskjuts till
kommande sammanträde.
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