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§1
Fastställande av föredragningslista, val av justerare och tid för
justering

Den utsända föredragningslistan fastställs.
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Maria Renmyr utses att tillsammans med ordförande Inger
Stenelo justera protokollet vilket ska omedelbart efter
sammanträdet.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäls att protokoll daterat 31 januari 2019 justerats 1 februari
2019.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

1. Tidsskriften Äldre i centrum, nr 4/2018
2. Tellus vårprogram 2019
§4
Verksamhetsberättelse 2018

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 4 februari 2019.
Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet och noterar att Solbergaborna är
engagerade i stadsmiljöfrågorna. Rådet får också information att
bostäderna med särskild service har blivit försenade och kommer att
vara klara i september 2019.
I övrigt framför rådet vikten av att munhälsobedömningarna faktiskt
görs eftersom det är av central vikt för välbefinnandet och hälsan.
§5
Revidering av lex Sarah-rutin

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i juni 2013 om
riktlinjer för lex Sarah. Dessa riktlinjer gäller tillämpningen av
bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med lex
Sarah avses de regler om vissa skyldigheter för anställda att
rapportera och för dem som bedriver verksamhet att åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. I Stockholms stad är det de nämnder som handlägger eller
utför någon form av verksamhet enligt SoL eller LSS som omfattas
av dessa bestämmelser.
Förvaltningen har reviderat och tydliggjort rutinen för lex Sarah
som nämnden fastställde 19 oktober 2017. Förvaltningen föreslår
därför att rutinen ersätter rutinen med diarienummer 1.2.2.2492017.
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Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet.
§6
Uppföljning av anhörigstöd

Socialtjänstavdelningen ska erbjuda stöd för att underlätta för
anhöriga och närstående. Avdelningen har ett ansvar för att uppmärksamma anhöriga som utför eller kommer att utföra insatser till
närstående.
Under år 2018 genomfördes uppföljning av anhörigstödet. Uppföljningen visar att arbetet med anhörigstöd är etablerat inom förvaltningen. Det finns dock områden som kan vidareutvecklas, exempelvis samverkan mellan olika aktörer och att anpassa insatser
efter behov.
Förvaltningen kommer under 2019 fortsätta arbeta för att utveckla
och förbättra arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.
Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet önskar få återkoppling på hur arbetet med
anhörigstöd fortskrider.
§7
Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på
Solberga och Kristallgårdens vård- och
omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus

För att få en bild av hälso- och sjukvården på Solberga och
Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus
följer medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) årligen upp utvalda
hälso- och sjukvårdsindikatorer inom vissa områden.
Förvaltningens bedömning är att verksamheterna överlag uppvisar
ett lika bra resultat som förra året och har, i och med det, goda
förutsättningar att erbjuda och bedriva en god och säker hälso- och
sjukvård utifrån de områden som följts upp.
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Det finns dock vissa förbättringsmöjligheter av varierande grad för
respektive verksamhet. För att säkerställa att, till exempel
riskbedömningar och andra bedömningar görs för majoriteten av
patienterna bör verksamheterna i första hand utveckla och förbättra
sin egenkontroll.
Nästa uppföljning och redovisning av hälso- och
sjukvårdsindikatorerna görs 2020.
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Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet.
§8
Patientsäkerhetsberättelser för äldreomsorgens
särskilda boenden i egen regi och på entreprenad

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och
tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i
patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Stadsdelsnämnden är huvudman och ansvarig vårdgivare för hälsooch sjukvården på Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö
servicehus. Nämnden är även huvudman för Kristallgårdens vårdoch omsorgsboende som drivs på entreprenad av Vardaga
Äldreomsorg AB.
Samtliga verksamheter har upprättat en patientsäkerhetsberättelse
som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under 2018.
Patientsäkerhetsberättelsen har funnits tillgängliga i respektive
verksamhet från den 1 mars för den som vill ta del av den.
Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet.
§9
Övriga frågor

Boendeplanering
Anna Yderhag, verksamhetsutvecklare, informerar om
boendeplaneringen för 2019-2023. I år samordnar Älvsjö arbetet
inom region Sydväst. Rådet diskuterar det finska exemplet där man
hyr ut omvårdnadsplatser som idag står tomma till studenter för en
lägre avgift under förutsättning att de deltar i omvårdnadsarbetet.
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Utbetalning av arvode
Det råder vissa problem med utbetalningar av arvode. Frågan är
under utredning och sekreteraren kommer lämna manuella
arvodesrapporter till serviceförvaltningen fram till problemet är
åtgärdat.
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Ändring av sammanträdesdatum
Rådet beslutade att ändra sitt sammanträdesdatum för december
från den 5 december till den 12 december.
Solskydd på boenden
Rådet framför vikten av tillgång till solskydd på äldreboenden
under sommarsäsongen.
Psykisk ohälsa
Rådet lyfter frågan kring det bristfälliga arbetet med psykisk ohälsa
bland äldre som generellt sett råder. Rådet kommer att lyfta frågan
för diskussion med medicinskt ansvarig sjuksköterska som besöker
rådet i maj.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

