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Sammantrådesdatum

2012-03-08
Pensionärsrådet
Platsoch bd

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 14.00- 15.50

Närvarande

Ledamöter

Ersä ttare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Lars Gl ad (M)
Jarl Graf (SPF)
Gunnar Westman (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lethipalo (PRO)

Britt-Marie Sjöberg (C)
Jörgen Fransson (S)
Ann-Marie Larsson (SPF)

Övriga deltagande

Birgit Bårring, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), §§ 3-4
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef §§ 3-7
Frida Wilgotson, utredningssekreterare, § 7
Amanda Andersson, utredningsekreterare

Utses att justera

Jarl Graf (SPF)

Justeringens
pl ats och tid
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Sammanträdesdatum

2012-03-08

Pensionärsrådet
KPR § 1

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

KPR § 2

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Jarl Graf (SPF) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

KPR § 3

Riktlinjer för läkemedelshantering (2012-74)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Birgit Bårring informerar om
framtagna riktlinjer för läkemedelshantering med fokus på kvalitet och säkerhet.
Läkemedelshantering är ett av de största riskområdena inom den kommunala
hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ligger till
grund för utformandet av riktlinjerna.

Handling: Riktlinjer för läkemedelshantering
KPR § 4

Avvikelser 2011
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Birgit Bårring infamerar om avvikelser
under 2011. Den mest återkommande avvikel sen är att patienten inte får sin
medicin. Vid återkommande avvikelser är MAS ansvarig att följa upp problemet
men alla inbl andade har ansvar för att arbeta för minskande avvikelser.

KPR § 5

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) - resultat för vård och omsorg
2011
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om Hjo kommuns
resultat i förhållande till andra kommuner gällande kvalitet och service utifrån
medborgarnas perspektiv. Kommunens kvalitet mäts inom följande områden :
tillgäng lighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och
samhäll sutveckling. Syftet med j ämförelsen är bl. a. att föra en dialog med
medborgarna om kommunens kvalitet och visa hur skattepengarna används.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Pensionärsrådet
KPR § 6

Arsbokslut Vård och omsorg inkl. måluppföljning 2011
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson presenterar verksamhetsberättelsen
för 201 1 och informerar om viktiga händelser och framtiden. Vård och omsorg
levererade ett positivt helhetsresultat under 20 11.

Handling: Måluppföljning per den 31 december 2011.
KPR§ 7

Inkomna synpunkter till Hjo kommun 2011
Utredningssekreterare Frida Wilgotson informerar om möjligheten att lämna
synpunkter på kommunens verksamhet genom Synpunkten och redogör i korthet
för inkomna synpunkter till Hjo kommun under 2011.
KPR § 8

Information från BRA
Jarl Graf informerar om aktuell information från senaste mötet med BRÅ. Hjo har
en positiv utveckling gällande brottsstatistik med minst anmälningar i Skaraborg.
Ett samverkansavtal mellan polis och kommun har skapats för att öka tryggheten i
Hjo.
KPR § 9

Övriga frågor

Justerandes signatur

•

Förbudet att med fordon stanna utanför apoteket respekteras ej och ingen
utveckling har skett trots påtryckningar från pensionärsrådet
Kommunchef Li sbeth Göthberg lovat att ta upp saken med berörda
tjänstemän.

•

Övergångsstället vid Rödingen är dåligt belyst vilket är farligt och bör
åtgärdas .

•

Britt-Marie Sjöberg lyfter frågan om bussförbindelser som tagits upp på
föregående möten. Rådet framför att en busstur som stannar vid torget
förmiddag samt eftermiddag är önskvärt. Bussturen föreslås gå via
Ringvägen ut mot Borrbäck och därifrån väg 195 förbi Sigghusberg på
tillbakavägen ner mot stan för att underlätta för besökande till
serviceboendet Sigghusberg.

Utdragsbestyrkande

