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§ 1.  

 

Mötet öppnas 

 

Monica har förhinder och Gabriella är ordförande på dagens möte.  

Gabriella öppnar mötet.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 2. 

 

Val av justerare och godkännande av föregående protokoll 

 

Olof Kjernald utses att justera dagens protokoll.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 3. 

 

Fastställande av dagordning  

 

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

som ska läggas till går in under rubriken övrigt.  

När det gäller återkoppling på fotgängarprogrammet så är programmet under bearbetning.  

 

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

 

§ 4. Inbjuden gäst  

Annelie Johansson verksamhetsutvecklare ÄO och Hälso- och sjukvård är dagens gäst och berättar om 

våld i nära relationer när det gäller äldre. Det finns olika typer av våld:  

Fysiskt våld – Örfilar, slag med tillhyggen, dra i håret, sparkar, stryptag osv.  

Ekonomiskt våld - Ta kontrollen över någons ekonomi.  

Försummelse - Inte få hjälp med mat, medicin, hygien eller övriga omsorgsbehov. 

 

Funktionshinderrelaterat våld - Handlingar som utnyttjar själva funktionsnedsättningen hos den 

våldsutsatta till exempel flytta undan rollatorn eller ta ut batterierna ur hörapparaten. 

 

Riskfaktorer för att riskera utsättas för våld som äldre är ökat beroende i vardagen där stigande ålder 

försämrar fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förmågor. En utsatthet är när hen är beroende av 

anhörigas stöd i vardagen. Anhöriga som vårdar en närstående under lång tid löper en ökad risk för 

både fysisk överansträngning och psykisk stress. Detta kan leda till utmattningsreaktioner som kan ge i 

uttryck i exempelvis försummelse av eller fysiska och psykiska övergrepp mot den närstående. 



Demenssjukdom är en särskild riskfaktor när det gäller att utsättas för våld. Demenssjukdom kan leda 

till ökad aggressivitet hos den sjuke, något som i sin tur kan besvaras aggressivt/hårdhänt av vårdaren. 

Det är svårt att upptäcka våldet eftersom den sjuka ofta har svårt att berätta om sin situation.  

 

Det finns rutiner för hur medarbetare ska agera vid kännedom eller misstanke om våld. Medarbetaren 

ställer frågor till brukare/patient för att ta reda på mer om situationen. Exempelvis ”Jag ser att du har 

ett blåmärke på armen, vill du berätta hur du fått det?”  

” Har det hänt att du har känt dig rädd för någon (partner/son/dotter/förälder)?”  

 

Det är väldigt få skyddade boende som tar emot kvinnor med fysiska funktionshinder.  

En fråga ställs om vad som gäller medarbetare som utsätts för våld. Det finns en handlingsplan om 

medarbetare är utsatta för våld i sin yrkesroll. På medarbetarenkäten ställs fråga om utsatthet för våld. 

Kompetensen inom äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården när det gäller våld i nära relation har 

samtliga enhetschefer (2017) gått basutbildningen i våld i nära relation. Samtliga enhetschefer (2018) 

har utbildats i Våld i nära utifrån arbetsgivarperspektivet – när medarbetare utsätts för våld. Två 

biståndshandläggare har fördjupningsuppdrag samt är utbildade i FREDA som är standardiserad 

bedömningsmetoder för att bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för 

våld i nära relationer. Viss omsorgspersonal och legitimerad personal har deltagit i basutbildningen 

och en del medarbetare har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning: ”Våld mot äldre”.  

 

De lokala pensionärsråden genomför på uppdrag av Göteborgs stads Pensionärsråd en undersökning 

av måltider och maten på våra äldreboenden i staden. Det är 6 kommunala äldreboenden i Örgryte-

Härlanda och det beslutas på mötet att LPR ska gå ut till de äldreboendena för att träffa några 

hyresgäster på varje äldreboende, förslag på 3–4 hyresgäster och personal. Linda skickar ut namn och 

telefonnummer till enhetscheferna och LPR kontaktar själva enhetscheferna. Enkäterna mailas ut till 

enhetscheferna så att enkäterna inte behöver tas med till äldreboendena. Linda samlar sedan in alla 

enkäter och mailar över de till Britt Johansson. Resultatet sammanställs sedan av en arbetsgrupp från 

pensionärsorganisationerna och redovisas i Göteborgs stads Pensionärsråd och de fyra 

pensionärsorganisationer; SKPF, PRO SPF Seniorerna och RPG. Önskemål om att få in enkäterna 

innan slutet på mars.  

 
BESLUT 

Informationen antecknas. Linda skickar ut presentationen om våld i nära relation. Linda mailar ut 

kontaktuppgifter till enhetscheferna på äldreboendena. LPR kontaktar enhetscheferna för att bestämma 

tider för att kunna komma ut och genomföra undersökningen. Annika skickar ut information om 

undersökningen till områdeschefen Marie Nyström.  

 

§ 5. Aktuella äldreomsorgsfrågor 

Kö till äldreboende i Örgryte-Härlanda är 7 veckor till somatik och 7 veckor till demens.  

LOV för ledsagning är en aktuell fråga och det bör flyttas fram med tanke på omorganisationen. 

LOV äldreboende är ett ärende i Kommunstyrelsen 5/2 och ska ut på remiss till stadsdelsnämnderna. 

Annika skickar ut remissvar.  



Nämndens verksamhetsplan 2020. Nämnden tog en budget i december med ekonomisk ram och 

anpassning. Nämndens verksamhetsplan innehåller Mål, strategier, målvärde och indikatorer samt 

uppdrag. Några av målen är:  

Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande. Strategi för att nå detta 

målet är genom personcentrerat förhållningssätt ta tillvara individens egna resurser och önskemål. 

Skapa förståelse för vad som skapar en ensamhetskänsla hos individen och ta fram åtgärder som 

motverkar detta.  

Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna. Strategi är 
fortsatt arbete med och analys med Socialstyrelsens brukarenkät identifiera vilka faktorer som 

påverkar upplevd nöjdhet. 

Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärka. Strategi är att de 

hälsofrämjande och förebyggande insatser som sker i stadsdelen för att bryta social isolering och 

ofrivillig ensamhet ska fortlöpa. Samverkan mellan berörda verksamhetsområden ska fortsätta och 

samverkan med civilsamhället ska bibehållas. 

 

Stadsdelen har en kvalitativt säkerställd palliativ vård för att ge värdighet vid livets slut. Strategi 

genom kompetensspridande insatser arbeta efter nationellt vårdprogram för palliativ vård. 

 

Stadsdelen har en välfungerade samverkan med primärvård och slutenvård där målbilden är att 

minimera onödigt lidande och sjukhusvistelser som hade kunnat undvikas. Strategi är att  

bibehålla upparbetad samverkan och följa utvecklingen av nära vård 

 

Arbetet med omorganisationen pågår. Personalkostnader för januari är enligt budget.  

BESLUT 

Informationen antecknas. Annika skickar ut remissvar på LOV äldreboende.  

 

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

Se punkt § 5. om Nämndens handlingsplan.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

§ 7. Budget- när det är aktuellt  

Inget nytt.  

BESLUT 

Informationen antecknas 

 

 

 



§ 8. Samhällsbyggnadsfrågor 

Samhällsbyggnadsrådet läggs ned. Frågorna kommer att behandlas på stadsdelsnämndens möten.  

 

BESLUT 

Informationen antecknas.  

 

§ 9. Kvarstående frågor  

Skrivelsen till presidiet i pensionärsrådet i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg har alla i LPR 

tagit del av. Vårdcentralcheferna i Örgryte-Härlanda kommer till LPR 1 september. Linda bjuder in 

Östra LPR .  

BESLUT 

Informationen antecknas. Linda bjuder in Östra LPR .  

 

§ 10. Övrigt  

Kalla fakta 17/2 om hemtjänsten i Göteborg.  

Tips på viktiga frågor som kan lyftas till framtidsutvecklarna. 

Annika tar kaffefakturan och Anna-Lena Stjernlöf ordnar fikabröd.  

BESLUT 

Annika tar kaffefakturan och Anna-Lena Stjernlöf ordnar fikabröd till nästa LPR 31 mars.   

 

§ 11. nästkommande möte  

Nästa mötestid är 31 mars.  

 

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.  

 


