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Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2018-09-20 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2018-09-20 kl. 09.30–11.30 
 
Närvarande: 

Ledamöter  Viveka Gedda PRO och Ordförande 
Anita Nilsson SPF 

  Berit Englund PRO 
Birgitta Bernhardsson SKPF 
Anita Danielsson PRO 
Anita Lindberg PRO 
Ulla Olsson  SPF 
Ingrid Wilsby RPG 

  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
   
Ersättare  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Anette Hansson Utvecklingsledare Äldreomsorg/Hälso- och  
   Sjukvård 
 Raida Kassab Hemtjänsten/Vårdplaneringsteamet 
 Malin Birath  Dimenssjuksköterska/Demensteamet 
   
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Stig Brülde  SPRF 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
   
 
   
1 § Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna med följande tillägg; 

- Sociala Medier – Britt Olsson 
- Studiebesöket på All Age Hud – Rådets medlemmar 
- Uppsökande vid 80 år – Rådets medlemmar 

 
4 § Raida Kassab – Hemtjänsten/Vårdplaneringsteamet 
Raida Kassab berättar om hur vårdplaneringsteamet (VPL-teamet) fungerar i sektorn. Raida har 
många års erfarenhet av arbetet som undersköterska och har sedan 2017 ett uppdrag i VPL-
teamet. Där arbetar hon tillsammans med biståndshandläggare, sjuksköterska och rehabpersonal. 
När någon ska hem från till sjukhus eller korttidsboende anmäls detta i systemet Samordnad vård- 
och omsorgsplanering (SAMSA) och går vidare till IT-systemet Treserva där information om 
personens eventuella tidigare hjälpinsatser finns. 
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Ska personen ha hemtjänst blir Raida kallad till möte ihop med VPL-teamet och anhöriga där man 
diskuterar vilka insatser som i hemmet. Viktigt att ha anhöriga med på mötet. Vid hemgång möter 
Raida upp tillsammans med hemtjänstpersonal och går igenom planeringen för insatserna.  
Raida följer personen via dokumentationen och följer upp hur personen har det. Personen får en 
broschyr med namn, telefonnummer och vad som är överenskommet samt en pärm med 
information och genomförandeplaner. 
 
Rådet påpekar att de telefonnummer som står i pärmen är fel. Detta tar Raida med sig för ändring. 
 
Efterföljande diskussion. 
 
Raida Kassab tackas av ordföranden. 
 
5 § Malin Birath - Demensteamet 
Malin Birath är demenssjuksköterska och berättar om uppdraget för demensteamet. Detta är ett 
politiskt beslut och projektet ska vara klart 2018. Enligt statistiken har cirka 750 personer en 
demenssjukdom. I demensteamet arbetar man med personcentrerad vård och det är viktigt att ha 
med de anhöriga. Viktigt att möta personerna och inte orsaken till problemen eller sjukdomen. 
Som personal måste man vara glad och social. När det gäller anhöriga så finns det speciella 
utbildningar för att underlätta för dem. Det är viktigt att anhöriga fyller i en levnadsberättelse. Det 
finns en arbetsgrupp som Malin håller i för att forma teamet. Centrum har två enheter för unga 
dementa (under 65 år). Det är Björkö och Trubaduren som finns på Landalahus. Det behövs 
mycket kompetens och utbildning för att kunna bemöta dessa personer. 
 
Efterföljande diskussion. 
 
Rådet vill ha en uppföljning hur det går med demensteamet 2019. 
 
Malin Birath tackas av ordföranden. 
 
6 § Medborgarbudget – information från Malin Hjalmarsson 
Då Malin Hjalmarsson anmält förhinder informerar ordförande om hennes punkter: 

- Torgloppis på Landala Torg lördag 6 oktober där det även kommer att vara underhållning 
av en trubadur och en trollkarl. 

- Utflykt ”Se dig runt tillsammans” torsdag 18 oktober. 
- Utflykt ”Ta med barnen till landet” tisdag 9 oktober. 

 
Ordföranden informerade också om Internationella Äldredagen 1 oktober på Anhörigcenter 
 
7 § Äldreboendeplanen – Anette Hansson 
Anette informerar om att äldreboendeplanen ska upp i nämnden i november 2018 som ett ärende. 
Det är den sjunde boendeplanen som skrivs. Det finns 64 parlägenheter. Medelåldern är 87 år vid 
inflytt till äldreboende. Det finns 750 trygghetsboenden i Centrum och planen är att det ska vara 
1000 innan 2018 är slut. Detta kan bli svårt att uppnå. 
 
Rådets medlemmar vill gärna att Annika Strandberg kommer och pratar mer om äldreboendenas 
vision. 
 
Efterföljande diskussion 
 
Se bifogat bildspel 
 
Anette Hansson tackas av ordföranden. 
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8 § Övriga frågor 
Sociala Medier – Britt Olsson 
Idag använder sig så många av mail och Facebook, men det finns ett motstånd hos de äldre att 
använda Facebook och då kan man missa mycket information. 
Synpunkter från rådet var bland annat; 

- Att det finns mycket ”sladder” där. 
- Att Facebook inte ska vara ett social media. 
- Att det är för mycket reklam på nätet. 

 
Britt Olsson vill lyfta upp diskussionen – Vad ska vi göra åt detta? 
 
Efterföljande diskussion. 
 
Studiebesöket på All Age Hub 
Rådet undrar om vi fått nya tider att välja på. Sekreteraren informerar att vi har fått nya tider och 
att hon ska stämma av med Carin Bringestedt om ny datum och tid. 
 
Uppsökande 80 år 
Frågan om varför ingen kommer hem till personer som fyller 80 år. 
Anette Hansson har kollat upp detta och ger följande svar: 

- Idag erbjuds hembesök till 80-åringar. Det finns också Livslotsträffar som samarbetar med 
Carlanderska och Närrehab. Det är svårt att få ”napp” från seniorerna i Centrum. De som 
fått hembesök eller deltagit på de fyra Livslotsträffarna är väldigt nöjda och gör förändringar 
i sina liv som till exempel att besöka träffpunkterna eller kontaktar fixare. 

 
Slutar i Pensionärsrådet 
Ingrid Wilsby informerar att hon slutar i Pensionärsrådet. Hon har även meddelat RPG att utse ny 
representant. 
 
Tiderna för resten av hösten 2018 
181018 Torsdag mellan 9.30-11.30. Anhörigcenter 
181122 Torsdag mellan 9.30-11.30. Anhörigcenter 
181206 Torsdag mellan 9.30-11.30. Anhörigcenter 
 
8 § Nästa möte 
Torsdag 2018-10-18 mellan kl. 09.30-11.30 på Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63. 

 
 
Ordföranden Viveka Gedda tackar alla för idag och avslutar mötet. 

 

  
 
Vid protokollet  

 

2 P-råd 
Äldreboendeplan 20    

 

  
………………………………..............   ……………………………………………….. 
Viveka Gedda                                      Marie-Louise Udéhn 
Ordförande                                           Sekreterare 

 

  
 


