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                                            Sammanträdesdatum         2017-08-22 
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Carina Liljesand Ordf. Patientnämnden 

Dragan Dobromirovic Ordf. Patientnämnden    

 Emma Nilsson Sekreterare   

JUSTERARE       
 

PARAGRAFER       1-11 

 

UNDERSKRIFTER             …………….…….. …………………………………. 

      Sekreterare                       Emma Nilsson 

 

    ………………….… …………………………………. 

      Ordföranden                      Monica Påhlsson 

      

      ……………………. ………………………………….. 

                                                Justerare                                            Anna-Lena Stjernlöf

    

 



§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Ordföranden Monica hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 2. 
 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Anna-Lena Stjernlöf utses att justera dagens protokoll. Förra mötesprotokollet godkännes och 

läggs till handlingarna.   

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 3 

 

Fastställande av dagordning  

 

Monica ställer frågan om dagordningen kan godkännas och om det är något som ska tilläggas. 

Det som ska läggas till går in under rubriken övrigt.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 
§ 4.  

 

Inbjuden gäst informerar  

 

Carina Liljesand, ordförande, och Dragan Dobromirovic vice ordförande, patientnämnden, 

informerar om verksamheten samt ger exempel på patientärenden.  

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla 

landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller 

klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. Patientnämnden gör inga egna 

medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. 

Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut samt förklara och på så sätt bidra till att 

patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. De vill bidra till kvalitetsutveckling och hög 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 

Patientnämnden ger även underlag till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). IVO är en 

myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter 

inom socialtjänstområdet.  

Det kommer in omkring 6500 ärenden per år, Göteborgsområdet har cirka 5000 på ett år. 

Dessa kan handla om vård och behandling, tillgänglighet, kommunikation osv. För att 

kvalitetssäkra kategoriseras alla ärenden som enskilda fall. Vård och behandling är de ärenden 

i år som ligger i topp, cirka 4000 stycken. Inom Örgryte-Härlanda och den kommunala hälso- 



och sjukvården har det under det senaste halvåret kommit in 6 ärenden, varav 4 av har gått 

vidare.  

 

Kontaktuppgifter till Patientnämnden:  

 

Telefon: 010-441 2000 måndag till fredag kl. 09:00 till 11:00 

Email: patientnamnden@vgregion.se 

1177 mina vårdkontakter 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Vill-du-klaga-

pa-varden/ 

 

BESLUT 
Informationen antecknas.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor. Sektorchefen informerar 

 

Information om kötid angående förmedling av äldreboendeplatser. Skyldighet att erbjuda 

boende inom tre månader. Ett arbete har genomförts för att kartlägga vad det finns för behov i 

stadsdelen och hur vi på bästa sätt kan använda de lägenheter vi har. Tyvärr används vissa 

äldreboenden idag till andra ändamål.  

 

Kartläggningen visade att kötiden var kortare för de med somatiska och fysiska behov än de 

med demensdiagnos. Ett problem då flera med demensdiagnos får stanna på korttidsplatser för 

länge. Förändringar har genomförts och i dagsläget är en tredjedel av kön personer med 

demensdiagnos och två tredjedelar de med somatiska och fysiska besvär. En positiv 

förändring.  

 

I dagsläget väntar 414 stycken på en äldreboendeplats. Av dessa har 170 stycken tackat nej till 

ett erbjudande. En förklaring är att allt fler söker en plats i förebyggande syfte. Man kan då bli 

beviljad även fast behovet inte finns. Eftersom man behåller sin plats i kön blir därför kön 

lång. Enligt reglerna måste personen ifråga erbjudas en plats var tredje månad. Gruppen ökar 

och ingen kan tvinga någon att tacka ja. Dock måste en förändring ske då hela 30–40 procent 

tillhör denna grupp. I Norra Hisingen/Västra Göteborg är de flest som tackar nej och i 

Majorna/Linné är de minst som tackar nej. 

 

Vi har idag 112 stycken (244) personer som har en korttidsplats och som väntar på en boende. 

Korttidsplatserna ska användas för de som kommer direkt från sjukhusen. Dessa ska istället få 

en boendeplats. Resterande av de 244 blir i dagsläget erbjudna en plats inom tre månader.  

 

Införandet av LOV har förskjutits till april 2018. Kommunstyrelsen fattar beslut den 23 

augusti om ytterligare frågor som ska ingå i förfrågningsunderlaget.   

 

Om nya taxor i hemtjänsten fattas beslut 2019. Göteborg tar som enda kommun inte ut någon 

kommunal avgift. 

 

Göteborgs Stads riktlinje/anvisning för handläggning och utförande av insatser inom 

äldreomsorgen. LPR avstår att yttra sig. Anette får i uppdrag att istället skicka ut ett yttrande 

som skulle kunna vara viktigt att ta del av. LPR lämnar synpunkter snarast.  
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22 äldreboendeplatser i Kallebäck (Takåsen) ska bedrivas av Tre stiftelser. Tanken är att 

dessa ska ha demensinriktning.  

 

Matleverantör i hemtjänsten. Avtalet med Sodexo har förlängts med fyra år. Detta anser LPR 

är en olycklig utveckling. Inga frågor har ställt till berörda parter. 

 

Roland frågar hur arbetet går med att hitta alternativa sätt att äta mat tillsammans. 

Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten arbetar tillsammans med hemtjänsten för att kunna 

erbjuda gemensamma måltider i någon form på träffpunkten i Kallebäck. Det är viktigt att 

titta på olika alternativ som passar.  

 

Utskrivning av färdigbehandlade patienter från sjukhus. Från 1 januari 2018 ny lag där tre 

dygn gäller. Vårdplanering ska ske så fort patienten är utskrivningsklar. Ett dygn kostar 5000 

kronor. Denna kostnad kommer att ökas. Region, kommun och primärvård har ett gemensamt 

ansvar där primärvården hittills stått utanför. 

 

Digitalisering av larm. Utveckling pågår.  

 

 

BESLUT 

 

§ 6. Adjungerade politiker informerar om ärende vid SDN och till SDN  

 

Inriktningsdokument för budget 2017. Roland tar upp att det i dokumentet står det att vi ska 

arbeta för fler trygghetsbostäder och äldreboenden. Vi ska även arbeta 

generationsöverskridande och skapa generationsmöten. På sikt ska trådlöst internet införas på 

samtliga äldreboenden. Tyvärr tar inte dokumentet upp utveckling av maten i hemtjänsten.  

 

Budgetarbete pågår. Stadsdelen har ett besvärligt läge och 80 miljoner har sparats in. 

Förhoppningsvis räcker besparingarna utan att behöva påverka medborgarna.  

 

Roland föreslår att vi bjuder in Poseidon för att höra hur man där arbetar med 

trygghetsbostäder.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas 

 

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

 

Omställningsarbetet inom hemtjänsten har lett till balans det vill säga rätt insats till rätt antal 

timmar i nivå med övriga stadsdelar. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor  

 

Långsiktig plan för äldreboendelägenheter 2021–2035. Den är nu ute på remiss och nämnden 

ska ta upp sammanfattningen i september. Ett äldreboende ska byggas om året från och med 



2020 och från och med 2025 behövs två nya boenden i staden. Äldreboenden behöver 

dessutom renoveras då flera är i sämre skick. Gabriella, Rolf, Maj-Britt och Monica kommer 

avge remissvar innan nästa möte. Övriga LPR ombeds komma med synpunkter. 

 

Lokalt utvecklingsprogram. Den 24 oktober kommer representanter för de olika råden att 

träffas i en fördjupad dialog. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 9. Kvarstående frågor  

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 10. Övrigt  

 

Kallbäcksvägen/utfarten är högt belastad och trafikerad. En fråga som Samverkansgruppen 

lyfte vid förra mötet den 15 augusti. Dessutom skulle det behövas ett bullerplank vid E6:an. 

LPR anser att frågan tillhör Samhällsbyggnadsrådet. Roland tar med sig frågan vidare, men 

hänvisar till att ta kontakt med trafiknämnden. Monica tar på sig att skriva till trafiknämnden.  

 

Bomässa i början av 2018. Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten planerar detta 

tillsammans med Utvecklingsavdelningen. Gabriella, Anna-Lena, Maj-Britt och Monica vill 

ingå i planeringsgruppen. Emma bjuder in och skickar ut kallelse.  

 

Emma har börjat arbeta som volontärsamordnare i stadsdelen. Volontärverksamheten kommer 

utgå från 65 år och uppåt inom äldreomsorg, hemtjänst och den hälsofrämjande- och 

förebyggandeenheten. Intresseanmälan kan göras till Emma på telefon 365 52 73 eller via 

mail emma.nilsson@orgryteharlanda.goteborg.se samt via Göteborgs stads hemsida. 

 

Information om dagverksamheten. Dagverksamheten på Kaggeled vänder sig till personer 

med minnessvårigheter. För att kunna delta behöver du ha beviljats en plats av din 

biståndshandläggare.  

 

Minibokmässa på Lundens träffpunkt den 27 september klockan 11–17. Författaren Inger 

Dejke kommer på besök och pratar om sitt författarskap och sin nya bok ”kvinnor på jorden-

strävan och hopp”.  

 

Restaurangen Dicksons hus kommer vara stängd för renovering 28 augusti till 2 november.  

 

Seniorevent. Mässa för seniorer i Göteborg i Eriksbergshallen den 4–5 september under 

ledning av News55 Seniorevent. Här finns en unik möjlighet att som utställare samtala med 

och inspirera tusentals invånare i kommunen. Fri entré.  

 

SOU2017:21 (Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer). Vid utskicket 

föll namnet på utredarna bort. Utredningen har flertalet utredare, men som särskild utredare 

förordnades Susanne Rolfner Suvanto, Regeringskansliets förvaltningsavdelning. 
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Representant i Föreningsrådet. Bibbi Löwed utses till ny ersättare efter Karin Larsson. 

 

NTF föreläsning om ”Äldre i trafiken” den 26 september kl. 9-15 på Dalheimers hus. 

Anmälan görs till: NTF och Anna Dafgård på telefon 60 78 80. 

 

LPR ställer sig bakom Gabriellas skrivelse till äldreomsorgscheferna kring legitimation och 

fönstertvätt. 

 

Dagen för mötet den 29 november ska ändras. Det ska stå onsdag och inte tisdag.  

 

BESLUT 

Information antecknas.  

 

§ 11. Tid för nästkommande möte  
 

Nästa mötestid är tisdag den 3 oktober och det allra sista mötet för 2017 är onsdag den 29 

november.  

 
BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda. Telefon: 031-365 60 00 Fax: 031-365 63 13 

Box 170 94, Besöksadress: Kålltorpsgatan 2, 402 61 Göteborgs Stad 

 


