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Plats och tid

Socialförvaltningen, Repslagargatan 6, Luleå, 2007-10-18, kl 13.15--16.45

Beslutande

Kurt Westbrandt, ordf
Stig Granlund
Anita Lovén
Erik Lindmark
Kerstin Eliasson
Inga-Britt Carlberg
Inga Olsson
Stig Bäckman

Tjänstgörande ersättare

Axel Hallqvist 13.15—14.00 och 15.50—16.45

Ersättare

Kristina Eriksson, Henry Riihiaho, Axel Hallqvist 14.00—15.50, Martin
Johansson, Estrid Björnfot, Eino Alderblom, Anna-Maria Andersson, Björn
Bergwall, Reinhold Nygren, Kerttu Myllykoski och Maj Nordqvist-Leppäniemi

Övriga deltagande

Ann-Christine Halmetkangas, sekreterare
Anna-Lena Andersson och Margareta Galming föredragande

Utses att justera

Anita Lovén

Gudrun Larsson
Sten Lundberg
Conny Sundström 14.00—15.50
Eskil Johansson
Gun Fingal
Kurt Hägglund
Ulla Posti

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 19--27
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Kurt Westbrandt
Justerande
Anita Lovén

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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Dagordningen fastställdes med komplettering under punkten övriga frågor.
KPR gratulerar Ulla Posti som blivit utnämnd till ny ordförande för Sverigefinska
rikspensionärsförbundet.

§ 19
Presentation av Sarah-projektet
Anna-Lena Andersson deltar vid rådsmötet för att berätta mer om Sarah-projektet. Sarahprojektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten. I Luleå
har de flesta äldreboendena deltagit samt hemtjänsten i Vitå och Råneå.
Cirka 70 personal har engagerats i projektet. Läkare från fem vårdcentraler i länet och
distriktssköterskor samt 37 sjuksköterskor på äldreboenden i Luleå samt två sjuksköterskor
från äldreboende i Boden har deltagit.
Projektet har gått ut på att kunden inte ska behöva åka iväg till vårdcentral för bedömning
utan man ska kunna ställa diagnos och sätta in behandling utan att kunden behöver lämna
hemmet/äldreboendet.
Till sin hjälp har personalen haft tillgång till ”Sarah-väskan” som innehållit portabel
diagnostikutrustning (ex: ekg, elektroniskt stetoskop, dator, webbkamera,
blodtrycksmanchett, möjlighet att ta snabbsänka) samt tillgång till mobil uppkoppling till
journal. (Både kommunens och landstingets journaler.)
Med hjälp av denna utrustning har sjuksköterskan snabbt fått tillgång till
journalanteckningar, kunnat kommunicera med läkare via webbkamera eller handdator och
få en snabbare ordination. Man har räknat ut att vid t.ex. en infektion har man kunnat sätta
in behandling 6 timmar tidigare än på det traditionella sättet att arbeta.
98% av deltagarna i projektet skattar att det är direkta kvalitetsvinster med detta sätt att
arbeta. Den största fördelen som man sett är den direkta tillgången till patientjournalen.
Sarah-projektet har nominerats till Sveapriset 2007. 77 stycken IT-projekt runt om i Sverige
har varit med och tävlat om ett pris på 100 000 kronor. Fyra projekt har nominerats till Sveapriset däribland Sarah-projektet. Prisutdelning kommer att ske på Kvalitetsmässan i
Göteborg den 20-21 november.
KPR stödjer projektet och hoppas att Luleå efter projekttidens slut fortsätter att utveckla
verksamheten och arbeta enligt detta arbetssätt.
Fyren
Anna-Lena Andersson passar på att informera om vad som händer på Fyren just nu. Alla
våningar är öppna på korttids nu och kötrycket har lättat. En ny dagverksamhet för personer
med kognitiva hjärnskador ska inrättas.
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När det gäller gymmet så kommer det inte att finnas kvar. Där ska byggas LuleParadiso med
sandstrand, ljusterapi, bastu, bad, relax och massagestol m.m. Mötesplatsen kommer att
byggas upp i anslutning till LuleParadiso. Ombyggnaden av restaurangen pågår men det är
inte klart med driftsformerna ännu.
Datakurs för seniorer
En datakurs pågår som är utvecklad av seniorer för seniorer. Man går utbildningen i sin egen
takt i hemmet. Gun Fingal och Erik Lindmark deltar. Fler kurser kommer längre fram för
intresserade.

§ 20
Mat för äldre
Margareta Galming kostchef på socialförvaltningen deltar vid rådsmötet. Margareta deltar i
en arbetsgrupp där man utifrån 11 målområden för en hälsosam kommun valt ut två
områden
• goda matvanor
• ökad fysisk aktivitet
Arbetsgruppen ska ta fram aktivitetsplaner för dessa två målområden.
För äldre och funktionshindrade bör man visa på möjligheter och förmedla kunskaper till att
laga en bra och näringsriktig kost. För de som sällan tar sig till affären är det svårt att veta
vad som finns att köpa och man blir inte ”klokare” av att läsa reklambladen som kommer
från ex. ICA, Coop m.fl. Majoriteten av reklamen riktas till yngre personer.
Butiker och producenter har ett stort ansvar att informera sina kunder om vilket utbud som
finns även för äldre. Det finns många lättlagade alternativ i butikerna redan idag. Det bör
även finnas fler alternativ till den frysta en-portionsmaten. Många äldre föredrar att köpa
kyld mat där man själv kan komplettera med t.ex. kokt potatis och grönsaker. Många äldre
drar sig för att köpa den frysta en-portionsmaten för ofta är det ris, pasta eller friterad potatis
till.
KPR beslutar att arbetsutskottet får i uppdrag att utforma en skrivelse med rådets
synpunkter till butiker och lokala producenter.

§ 21
Val av adjungerad ledamot i KPR
KPR beslutar att till adjungerad ledamot i KPR utses socialnämndens ordförande Eva
Bergström.
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§ 22
Tjänst som hörselinstruktör för yttrande
Erik Lindmark föredrar förslag till yttrande angående tjänst som hörselinstruktör. Bilaga 1.
KPR godkänner förslaget och beslutar att lämna det som sitt yttrande till
Kommunstyrelsen.

§ 23
Motion om att inrätta en äldreombudsman för yttrande
Frågan diskuteras vid rådsmötet.
Det finns tre äldreskyddsombud på Länsstyrelsen som verkar för äldre i hela länet. På
socialförvaltningen finns mottagningssektionen som tar emot allmänhetens frågor när det
gäller hela soc ialtjänstens verksamhetsområde inklusive äldreomsorgen. KPR enas om att det
bör räcka och att ett särskilt äldreskyddsombud inte behöver införas i kommunen.
KPR beslutar förslå kommunstyrelsen avslå motionen.

§ 24
Gym för pensionärer
Eino Alderblom läser upp sin skrivelse om ett Seniorernas Hälsohus i Luleå. Bilaga 2.
Martin Johansson läser upp sitt förslag om att inrätta ett gym för äldre. Bilaga 3.
Socialnämnden ska öppna tre mötesplatser för äldre i kommunen på Fyren, Örnen och i
Råneå. Där är lämpligt att inrätta ett enklare gym för pensionärer.
KPR beslutar att Martin Johansson ska delta i arbetsgruppen som arbetar för utveckling
och utformning av mötesplatserna.

§ 25
Arbetsplanering/grupper
Inga-Britt Carlberg presenterar bakgrunden till varför arbetsgrupper bör inrättas i KPR som
fördjupar sig i vissa frågor. Kommunerna har tilldelats stimulansmedel för utveckling av
äldreomsorgen inom följande områden
•
•
•

Läkartillgång i såväl särskilt som ordinärt boende
Läkemedelsgenomgångar
Förebyggande arbete
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Demensvård
Rehabilitering
Kost och nutrition
Sociala innehållet i äldreomsorgen

Luleå kommun har tilldelats 5,6 miljoner kronor.
Inga-Britt har samlat in namn på intresserade till olika arbetsgrupper. Följande personer har
anmält sitt intresse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boende, Bostäder, Samhällsplanering – Reinhold Nygren, Stig Bäckman, Maj
Nordqvist Leppäniemi, Eskil Johansson, Kerstin Eliasson
Förebyggande arbete, Fixartjänster, Fallolyckor m.m. – Inga Olsson och Ulla Posti
Demensvård, Fyrengruppen, Mötesplats Fyren, Avlastning och dagverksamhet Fyren
– Gun Fingal, Kerstin Eliasson och Inga-Britt Carlberg
Mötesplats, Örnen – Stig Granlund och Martin Johansson
Mötesplats, Råneå – Gudrun Larsson och Estrid Björnfot
Rehabilitering, Aktivering – Stig Granlund och Kurt Hägglund
Kost och nutrition – Inga Olsson
Vårdutbildningar, Kompetensstegen – Gun Fingal

Hur går vi vidare? Denna fråga behöver diskuteras vidare i Arbetsutskottet.

§ 26
Avdelning för finskspråkiga på äldreboende
KPR stödjer Finska föreningen och uppmanar socialnämnden att snarast möjligt
tillmötesgå Finska föreningens krav och inrätta en avdelning för finskspråkiga på
äldreboende.

§ 27
Övriga frågor
In-/omlåsning på äldreboende
Frågan diskuteras återigen. Inget nytt framkommer.
Ansvarig för seniorwebben
KPR undrar om någon tagit över ansvaret för seniorwebben efter Lars Mikaelsson.
Ordf får i uppdrag att föra frågan vidare till ansvarig på socialförvaltningen.
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Inkommande post
- Detaljplan för del av Kallax 12:67, Edviken
- Detaljplan för del av Kronan, Lulsundsberget, etapp 1
- Broschyr från räddningsverket om äldres säkerhet och trygghet. Se Räddningsverkets
hemsida; www.raddningsverket.se/aldre
Informationsbroschyren KPR
Broschyren är klar och ska tryckas upp.
Din rätt till vård och omsorg – vägvisare för äldre
Sekr ska beställa rubricerade broschyr till KPR.
Utbildning för KPR-ledamöter
Ordf ska undersöka vilken utbildning som kan vara aktuell för KPR. Ordf återkommer i
denna fråga.
_____

