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Protokoll fört vid möte i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer   
 
 
Tid: Torsdagen den 19 mars 2012 klockan 14.00-16.00 
Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset 
 
 
 
Närvarande: Ingemar Javinder, ordförande  

Charlotte Dahlbom, socialchef 
  Anders Andersson, sekreterare 

Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Margit Gehrke Flyckt, Regionförbundet Örebro, §§ 1-3 

  Rosita Andersson, PRO Kopparberg 
  Annika Renbro 
  Inger Ljungqvist, PRO Ställdalen 
  Margareta Svenson, SPF 
  Barbro Resare, PRO 
  Helena Ylitalo, PRO Hörken 
   
 

 
 
 

§ 1 
Öppning 
Ordförande Ingemar Javinder öppnar dagens möte och förklarar samtliga 
välkomna. 

 
 

§ 2 
Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning presenteras. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 
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§ 3 
Information, Bättre liv för sjuka äldre i Örebro län genom projektet 
Pallert, Regionförbundet Örebro 
Margit Gehrke Flyckt, Regionförbundet Örebro informerar om arbetet med Bättre 
liv för sjuka äldre i Örebro län genom projektet Pallert. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2010 Bättre liv för sjuka 
äldre som en prioriterad fråga. SKL har ingått en överenskommelse med staten 
som innehåller prestationsbaserade statsbidrag till kommuner och landsting som 
når uppsatta mål. Initialt har målen fokuserat på att införa ett systematiskt 
förebyggande arbetssätt med stöd av kvalitetsregister som ger sjuka äldre ett bättre 
liv 
 
Den senaste överenskommelsen offentliggjordes den 16 december 2011 och avser 
tidsperioden 2012-2014. I denna överenskommelse kommer 
prestationsersättningen riktas mot tre huvudområden kvalitetsregister, läkemedel 
till äldre och undvikbar slutenvård till äldre.  
 
Arbetet fokuserar på fyra kvalitetsregister: 

• Senior alert, vilket är register där samtliga över 65 år bedöms och 
registreras i samband med inläggning på sjukhus, vid inskrivning i 
hemsjukvården eller inflyttning i vård- och omsorgsboende utifrån risken 
att falla, risken att bli undernärda och risken att få trycksår. 

• Svenska Demensregistret (SveDem) vilket är ett register för dem som 
insjuknar i demenssjukdom som anger exempelvis diagnos, 
utredningsinnehåll, läkemedelsbehandling och stödinsatser. 

• Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens 
(BPSD) vilket är ett register över symptomer vid demens som oro, ångest, 
aggressivitet, sömnstörningar och aptitstörningar. 

• Svenska palliativregistret vilket är ett register över vården vid livets 
slutskede med fokus på omvårdnad (munvård och trycksår), 
symptomkontroll (lindring mot smärta, ångest, oro och andnöd), stöd till 
närstående (information och stöd till anhöriga) och 
delaktighet/kommunikation (information till patient). 

 
Regionförbundet Örebro har inlett Projekt Pallert vilket inför de nationella 
kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret i regionen. Syftet är att 
samtliga vårdgivare med hjälp av dessa kvalitetsregister skall införa ett 
systematiskt arbetsätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår samt 
förbättra vården i levets slutskede.  
 
Presenterat Power Point-material biläggs protokollet. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna informationen.  
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§ 4 
Val av justerare 
Mötet har att välja justerare till protokoll fört vid dagens möte. 
 
Mötet beslutar 
 
att välja Annika Renbro till justerare av dagens protokoll. 
 

 
 

§ 5 
Information, Senior alert, Palliativt råd och uppföljning enligt 
Patientsäkerhetslagen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson informerar om arbetet med 
Senior alert i Ljusnarsbergs kommun. Av informationen framgår bland annat att 
uppföljningen hos enskilda personer sker efter bedömt behov och inte schematiskt 
årligen. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att det i Örebro län skall bildas ett 
Palliativt råd där kommunerna i norra Örebro län (Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner) skall representeras av en kommunal 
tjänsteman från Ljusnarsbergs kommun. Representanten är inte i dagsläget utsedd. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att respektive kommun i Örebro län 
skall utifrån patientsäkerhetslagen upprätta en uppföljning av vård och register 
samt ange vilka åtgärder som önskas vidtas. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 6 
Föregående mötesprotokoll 
Protokoll fört vid möte den 12 december 2011 redovisas.  
 
Mötet beslutar  
 
att godkänna protokollet från mötet den 12 december 2011. 
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§ 7 
Informationsdag om strokevård 
Ordförande Ingemar Javinder och socialchef Charlotte Dahlbom informerar att 
ledamoten i landstingsstyrelsen Robert Mörk (S) har besökt kommunen och 
diskuterat uppföljning av undersökning i enkätform av eftervården för 
strokepatienter. Uppföljningen visar ett något sämre resultat för eftervården från 
Lindesbergs sjukhus.  
 
Vid mötet diskuterades ett förslag om en dag i Kopparberg med diskussioner om 
strokevården i Örebro län innehållande exempelvis att olika aktörer inom området 
föreläser samt ansvariga i vårdkedjan berättar om sitt arbete. Robert Mörk önskar 
att Rådet för funktionshindrade och pensionärer framför önskemål om hur en 
strokedag/dialogträff  i Kopparberg skulle organiseras. 
 
Mötet beslutar 
 
att avge följande synpunkter: 

• Strokedag bör arrangeras i varje kommun där den enskilde ges möjlighet 
att delta vid det tillfälle det passar denne bäst, det vill säga inbjudan avser 
ett tillfälle och inte enbart den ”egna” kommunens strokedag, 

• Strokedagen skall innehålla deltagande från såväl Örebro läns landsting 
som berörd primärkommun. 

• Alternativt skall arrangemanget sträcka sig över hela dagen för att 
möjliggöra deltagande av kommunal personal. 

att protokollsutdrag skall sändas till Robert Mörk för kännedom. 
 

 
§ 8 

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens 
verksamhetstillsyn på enheten Heden på Solgårdens äldreboende 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om redovisning insänd till 
Socialstyrelsen över vidtagna åtgärder med anledning av verksamhetstillsyn på 
enheten Heden på Solgårdens äldreboende. Redovisningen omfattar vidtagna 
åtgärder inom följande åtta områden: 

• Bemanning 
• Kompetens 
• Dokumentation 
• Delaktighet 
• Informationsöverföring 
• Risk- och avvikelsehantering 
• Delegering 
• HSL Journal 

 
  



 

5 
 

 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 8 mars 2012, § 34 ställa sig 
bakom redovisningen. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 9 
Sammanställning av avvikelserapporter under 2011 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att vid nästkommande möte i Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer skall en sammanställning av avvikelserapporter 
under 2011 presenteras. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 10 
Information om projekt gällande matlådor,  
Sveriges Pensionärs Förbund (SPF) 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att Sveriges Pensionärs Förbund (SPF) 
Örebrodistrikt har via projektledare Ulf Grell inkommit med skrivelse till 
socialförvaltningen rörande projektet ”Kvaliteten på kommunala matlådor till 
pensionärer i Örebro län”. Projektets syfte är att undersöka hur de tolv 
kommunerna i Örebro län producerar och levererar matlådor eller liknande till 
pensionärer samt om/hur kommunerna undersöker hur pensionärerna upplever 
maten. En metod som avses användas är att proväta maten och utifrån ett särskilt 
framtaget protokoll bedöma dess kvalitet. Därtill skall diverse faktauppgifter om 
mathållningen insamlas. 
 
Projektet kommer att genomföras i Ljusnarsbergs kommun under vecka 13,  
26-30 mars 2012. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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§ 11 
Delgivningar 
Vid dagens möte delges Länshandikapprådets protokoll per den 16 februari 2012 
och Örebro läns landstings pensionärsråds protokoll per den 3 februari 2012. 
 
Mötet beslutar 
 
att notera delgivningarna. 
 
 

§ 12 
Information rörande färdtjänst 
Vid mötet framkommer informationen att numera utsänds ingen information om 
att färdtjänstbeviset har upphört, brukaren erhåller infor4mationen om att 
färdtjänstbeviset upphört först vid det tillfälle färdtjänst beställs. 
 
Mötet beslutar 
 
att notera informationen 

 
 

§ 13 
Syneförrättning 
 
Vid möte i Rådet för funktionshinder och pensionärer den 5 september 2011, § 8 
diskuterades inrättandet av syneförrättning. Syneförrättning utgörs av besiktningar 
av äldreboendena utifrån ett fastställt protokoll. Vid detta tillfälle beslutades att 
ärendet skulle återupptas vid senare möte. 
 
Vid möte den 19 december 2011, § 4 beslutades hänskjuta ärendet till dagens 
sammanträde. Vid detta tillfälle uppmanades dock medverkande föreningar att utse 
personer som kan genomföra syneförrättningar. 
 
Följande personer föreslås genomföra syneförrättningar: 
PRO Ställdalen: Willy Andersson och Inger Ljungqvist 
PRO Kopparberg: Elsa Jansson och Rosita Andersson 
SPF: Återkommer till socialchef Charlotte Dahlbom med namn på lämpliga 
personer. 
 
Förslagsvis erhåller personerna som skall genomföra syneförrättningarna en 
tidsperiod under vilken förrättningarna skall genomföras. Innan arbetet inleds skall 
berörd enhetschef kontaktas. 
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Mötet beslutar 
 
att uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom utarbeta anvisningar för 
syneförrättningens genomförande inklusive frågeställningar som skall besvaras vid 
förrättningarna, samt 
att uppdraget redovisas vid möte i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
den 21 maj 2012. 
 
 

§ 14 
Ny representant för PRO Hörken 
Helena Ylitalo informerar att hon inom det närmaste kommer att meddela 
socialchef Charlotte Dahlbom namn på ny representant i Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer från PRO Hörken. 
 
Mötet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 

§ 15 
Avslutning 
 
Ordförande Ingemar Javinder tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
 
 
Anders Andersson  
 
 
 
 
 Justering: 
 
 
 
 
Ingemar Javinder Annika Renbro 
Ordförande 

  
 


