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1. Val av protokolljusterare
Gun Some valdes till justerare av dagens protokoll.
2. Dagordningen godkänns
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Deltagarna presenterade sig och antecknades på närvarolistan.
4. Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Därefter protokollet till handlingarna.
5. Besök av Hjälpmedelscentralen
Jenny Lerström vid Hjälpmedelscentralen i Borlänge informerar om
fjärrtillsyn inom hemtjänsten.
Fjärrtillsyn är ett alternativ till tillsynsbesök nattetid inom hemtjänsten. Med
hjälp av fjärrtillsyn loggar hemtjänstens nattpersonal in på en dator eller
surfplatta och kan via en webbkamera hemma hos brukaren under ca en
halvtimme se till att kunden ligger till sängs. Vissa hemtjänstkunder har bara
så kallad tillsyn, det vill säga behöver inte hjälp med toalettbesök eller hjälp
att vändas etc. Tillsammans med socialtjänstens biståndshandläggare
bestämmer brukaren vilken tid personalen ska titta till en. Då startar
kamerabilden och är öppen för tillsyn under ca 30 minuter. Resten av tiden
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är kameran stängd. Det finns mikrofon, men de kommuner som hittills
nyttjar det här alternativet har valt att inte ha ljud. Många anser att det känns
bra att man slipper störningsmomentet med att någon kommer och går i
hemmet på natten. All tillsyn loggas och registrerar vem som har utfört
tillsynen och mellan vilka klockslag. Det är bara behörig personal som gått
en särskild utbildning som har rätt att utföra tillsynen.
Fler positiva effekter:
•

Ökad livskvalitet för brukaren genom bättre nattsömn.

•

Mindre restid för personalen så att de kan lägga tid på vård i stället
för bilkörning.

•

Brukaren slipper bli väckt eller skrämd av okänd personal.

Man arbetar ständigt med medgivanden. Medgivande ska ges för varje
enskilt tillfälle. Som kund har du alltid rätt att ändra dig.
Nattillsyn är ofta under 5 minuter
Ett tillsynsbesök om natten är i genomsnitt under 3 minuter. Restiden är 30
minuter. Om hälften av alla korta tillsynsbesök om natten sker med kamera i
stället för fysiskt besök kan restid sparas in och mer tid läggas på brukare
som är i större behov av omvårdnad.
Integritet
•

Bestämda tider för tillsyn

•

Säkerhet – inget lagras, allt loggas

•

Genomförandeplan bestämmer vad som sker om något avviker

Att få tillsyn
•

Biståndshandläggare beslutar

•

Kamera installeras

•

Tillsyn utförs

Inga krav på internetutkoppling i hemmet för att få kameran installerad. Det
enda som krävs är ett eluttag. Larmteknikerna har med sig en dator så att
brukaren kan se hur bilden kommer att visas för tillsynspersonalen och
brukaren får själv säga var den vill att kameran ska visas. På kameran lyser
en grön lampa med ett fast sken, vilket visar att kameran fungerar. När
personal är inne och tittar blinkar den gröna lampan.
Kostnaden för fjärrtillsynen ingår i den vanliga hemtjänsttaxan, det blir alltså
ingen ytterligare kostnad för brukaren.
6. Information landstinget
• Ekonomisk prognos att landstinget går plus på 220 mkr.
•

Länsregion: landstinget ska lämna in en ansökan om att få bilda en
länsregion. Samtliga 16 parter, det vill säga Landstinget Dalarna och
15 kommuner, har sagt ja. Landstingsfullmäktige tar beslut i
september.
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•

Kollektivtrafiken: samtliga kommuner är överens och det blir en enda
huvudman, landstinget.

•

Ny lag om utskrivning från slutenvården. Mer info under punkt
Information vårdcentralen.

Bo Bjerner informerar: Utredning om hur tillgänglighet inom
kollektivtrafiken ser ut rapporteras i landstingets pensionärsråd i september.
7. Information vårdcentralen
Maria Vågbratt informerar.
•

Den tidigare Betalningsansvarslagen blir ny från 1/1 2018: det ska
tydligare planeras för när utskrivna och färdigbehandlade patienter
ska åka hem och vart de ska. Det ska finnas en fast vårdkontakt för
patienten. När patienten ska skrivas ut ska vårdcentralen göra en
planering tillsammans med kunden för hur eventuell fortsatt
omvårdnad ska se ut.

•

Läkarbemanningen löstes under sommaren, men man behöver
fortsätta bemanna med stafettläkare. Det positiva har dock varit att
det är samma ena stafettläkare som har kommit in regelbundet.
Bemanningsläget ser överlag bra ut.

•

Man kommer att arbeta med mer patientcentrerad vård, att vården ska
ske i större samverkan med patienten.

8. Information kommunledningen
Fredrik Ollén informerar.
•

Biografen har nypremiär fredag 8/9 efter renoveringen. Nya stolar
med nackstöd, mugghållare och stort utrymme mellan raderna. Även
platser för rörelsehindrade.

•

Våldsbejakande extremism. Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen
har delat ut propaganda i brevlådorna och det klottras budskap på
många platser i och runt Rättvik. En handlingsplan ska utarbetas
gällande hur man inom kommunen bör arbeta/ hantera detta. Man tar
hjälp av experter från Borlänge och ska diskutera hur Rättviks
kommun ska arbeta. Kommunen arbetar i samverkan med polisen för
att hitta det bästa sättet att hantera den ökande våldsbejakande
extremismen.

•

En utredning inom äldreomsorgen har initierats. Det behövs tydligare
instrument för hur man ska titta på kostnaderna inom äldreomsorgen
och hur behovet ser ut till exempel vad gäller antalet särskilda
boenden. En konsult är anlitad för denna utredning.

9. Information socialförvaltningen
Fredrik Ollén informerar.
•

Socialutskottet väntar på en dragning om hur sommaren har sett ut
inom äldreomsorgen.
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Det har varit inbrott hos kunder i hemtjänsten. Man har nu sett över
säkerhetsrutiner och nycklar och det gäller nu att säkra upp inför
framtiden.

10. Information folkhälsostrateg
Iréne Sturve informerar.
•

Alla som är 75 år och äldre kommer att få ett brev innan vecka 40
och handlar om att säkerheten går hand i hand med kvaliteten.
”Seniorkollen”. En checklista och ett erbjudande om hembesök från
anhörigstödet Buketten och Räddningstjänsten. Medföljer även
träningstips och tips om hur man förhindrar fallolyckor.

•

All personal inom vård och omsorg kommer att utbildas av en
fysioterapeut gällande förebyggande av fallolyckor.

•

Vecka 40 är den Nationella Fallförebyggande veckan och det blir
olika aktiviteter på Buketten.

•

Man vill försöka få till ett nätverk där olika föreningar ordnar
aktiviteter som handlar om muskelstärkande träning.

11. Övrigt
Bo Bjerner: landstingets pensionärsråd driver ambulansfrågan.
Kerstin Ehlis: maten i matlådorna är väldigt näringsfattig enligt Kerstin. Vad
gör kommunen åt det? Rådet är överens om att kommunens dietist Linnéa
Nallgård bör bjudas in till KPR 29/11 för en diskussion kring detta.
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