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20 16-06-09

Pensionärsrådet
Plats och tid

Öringen, stadshuset, kl. 14.00- 16.30

Besluta nde

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ewa F Thorstensson (M) ordförande
Lars Glad (M)
Marie Lindberg (S)
Jarl Graf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)

ö vriga delc.gande

Se sidan 2.

Uues att justera

Ann-Marie Larsson

Justeringens plats och tid

Stadshuset 20 1 6-06- ..<1~

Underskrifter
Paragrafer

l 1-22

Ewa F Thorstensso n
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Ann-Marie Larsson
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Bodil Hedin (S)
Agneta Linder (SPF)

Agneta Bakir, Närvårdskoordinator Skaraborg § 3
Linda Fred, Tf. enhetschef§ 4
Camilla Wiktorin, Enhetschef Hälso- och sjukvård § 5
Marita Johansson, Enhetschef Sigghusbergs Äldreboende § 6
Hannele Raneryd, Enhetschef Hemvård § 7
Ewa Thorstensson, Ordförande § 8
Jarl Graf, SPF § 9
Johan Bruun, säkerhetsamordnare § l O
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KPR §Il

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dago rdningen.

KPR § 12

Val av protokolljusterare
Ann-Marie Larsson (SPF) utse att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

KPR § 13

Information om: Mobil närvård
Agneta Bakir, Närvårdskoordinator Skaraborg och Nils-Gunnar Främberg, Primärvården
informerade om Narvård Skaraborg. l Västra Götalandsregionen har ett samarbete mellan 6
kommune r samt primärvården och Skaraborgs sjukhus (SkaS) resulterat i konceptet " Närvård
västra Skaraborg". En viktig del i konceptet är etablerandet av en ny vårdmodelL Modellen
består av tre olika delar - Specialistteam från slutenvården, Mobil Hemsjukvårdsläkare och den
kommunala vård- och omsorge n. Syftet med modellen är att erbjuda de mest sjuka (målgruppen)
huvudsakligen äldre, bättre vård och omsorg i hemmet och att minska undvikbar sjukhusvård.
Konceptet bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt funktionen
tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare som arbetar tätt tillsammans.

KPR § 14

Information om: Integration/ Flykting
Linda Fred Tf. Enhetschef fö r integration, informerade om integrationsenheten. Idag har Hjo
kommun 3 väl fungerande boenden för ensamkommande flyktingbarn, flera HVB hem/
fami ljehem samt ett par "träningslägenheter". Ett nytt Integrationscentrum kommer att invigas
under juni månad i Vallgårdens lokaler.
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KPR § 15

Information om: Nya Patient lagen
Camilla Wiktorin, Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten informerade om Nya Patient lagen
där vårdgivare och patient kan få en samlad bild av patientens vårddokumentation, oavsett hur
många eller vilka vårdgivare patienten har. Det ger bättre, snabbare och enklare förutsättningar
för korrekt diagnos och behandling. Patienten får rätt att ta del av vilka vårdenheter som läst
journalen och kan bestämma över vil ka vårdenheter som får ta del av patientuppgifterna.
Syftet med lagen är att informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad
så att den bättre tillgodoser patientsäkerheten och god kvalitet, samtidigt som den främjar
kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga
registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras
så att obehöriga inte får tillgång ti ll dem.
Den nya patientdatalagen ersätter patie ntjournallagen och vårdregisterlagen och medför
ändri ngar i sekretesslagen. Socialstyrelsen har i samråd med Datainspektionen tagit fram nya
föreskrifter o m informationshantering och journalföring som e rsätter föreskrifter och allmänna
råd om patientjournallagen och om dokumentation av patientbehand ling inom tandvården m.m.

KPR § 16

Information om: Sigghusberg
Marita Joh ansson, Enhetschef för Sigghusbergs Äldreboende informerade om den
planerade utbyggnaden på Sigghusberg som räknas bli klar 20 18. Under 2020-25 räknar
man med att ytterligare två enheter kommer att bli färdigstä llda.

KPR § 17

Information om: Nyckelfritt i Hemvården
Hann el e Raneryd, Enhetschef för Hemvård samt Karin Hellström, undersköterska informerade
om installationen av nyckelfritt låssystem i Hjo kommun. Man påbörjar installationen hos
personer som har hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm eller personlig assistens. Under
sommaren 20 16 räknar man med att installationerna av nyckelfritt i He mvårde n komme r att
vara klart.
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KPR § 18

Information: Matdistribution
Ordförande Ewa T o rstensson informerade om att det kommit svar på remissen från våra
pensionsorganisationer betr. matdistribution. Beslutet ang. matdistributionen kommer att tas
tillsammans med åtgärdsprogrammet från Vård och omsorg i höst.

KPR § 19

Information: från Östra hälso- och sjukvårdsnämndens(HSN) pensionärsråd
Jarl Graf (SPF) informerade om att HSN vid senaste träffen diskuterat framtidens närsjukvård.
SKL har en viktig roll kring vård och omsorg för äldre och det handlar om att stödja kommu ne r
och landsting/regioner i deras utvecklingsarbete. Vidare information finner ni på denna länk:
http://skl.se/i ntegrationsocialo msorg/socialomsorg/aldre.l687.html
Pensionärsrådet i HSN har också tagit upp frågorna kring parkeringsautomater vid KSS och
åldersgräns vid o lika screening, t.ex. aorta och tjocktarms röntgen.

KPR § 20

Information: BRÅ
Jo han Bruun, säkerhetssamordnare be rättade kort o m sig själv och sin roll som
säkerhetssamordnare i Hjo kommun.
Idag har man ett nära samarbete mellan polisen och kommunen. Frågor som är viktiga just nu är
att man ytterligare utvecklar samarbetet mellan polis/ kommun, trafiksäkerhet, minskad
fö rb rukning av droger samt skolor och fritidsgård.
Kontakta gärna Johan Bruun vid frågor/funderingar på:
telefon: 0503 - 35125
mail: johan.bruun@hjo.se

KPR § 2 1

Information : Fördelning av föreningsbidrag
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Information om fördelning av föreningsbidrag delgavs på möte.

KPR § 22

Övriga frågor
Ewa Torstensson, ordförande ställde frågan om det fanns några övriga frågor.
Det framkom att rådet önskar information kring Konsumentvägledning vid nästa KPR möte den
22 augusti.
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