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§22

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-11-17.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-11-17.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-24

§23

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att jämte ordföranden utse Gunvor Petersson (SKPF) att justera protokollet samt
att justering sker kl. 11:00 2017-12-04 i regionhuset.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att jämte ordföranden utse NN att justera protokollet samt
att justering sker 2017-12-XX.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-24

§24

Informationsärende: CARFcertifiering av rehabiliteringskliniken
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vicki Malmberg, arbetsterapeut och kvalitetsstrateg vid rehabiliteringskliniken i Växjö
presenterade klinikens arbete med att blir ackrediterade av CARF. För att komma till
rehabiliteringskliniken i Växjö krävs en remiss. De flesta patienterna remitteras till
kliniken från akutkliniken är strokepatienter.
CARF står för kommissionen för ackreditering av rehabilitering. Ackreditering är en
kvalitetsdeklaration och innebär att en organisation får en opartiskt och internationellt
godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att utföra vissa bestämda
uppgifter. Kliniken önskar kunna ge bästa möjliga rehabilitering till personer som
behöver den utifrån deras önskemål och behov.
CARF är en internationell, ideell, oberoende och icke vinstdrivande organisation med
lång erfarenhet av ackreditering. De standards som CARF använder omfattar hela
rehabiliteringsverksamheten, är internationellt framtagna och revideras av kliniskt
verksamma specialister, patienter och andra intressenter.
Ackrediteringen går till så att kliniken får tillgång till de standards som ingår i processen:
- Ledning
- Rehabiliteringens struktur och process
- Vårdprogrammens utformning, innehåll och resultat.
När kliniken anser sig uppfylla de standards som presenteras kommer tre granskare som
granskar verksamheten under tre dagar. Granskningen innefattar såväl granskning av
dokument och rutiner som intervjuer och bedömning av behandlingsmetoder utifrån
evidens och patientnytta. Klinikens kostnadseffektivitet granskas också.
Granskarna rapporterar därefter till CARFs styrelse som beslutar om kliniken blir ej
godkänd, får 1 års ackreditering eller 3 års ackreditering. De lämnar även
rekommendationer (vilka kräver en kvalitetsförbättringsplan) samt konsultationer (tips
på förbättringar). Rehabiliteringskliniken i Växjö blev efter sin granskning ackrediterade
för 3 år för alla program.
Kliniken upplever att ackrediteringsprocessen har varit mycket värdefull för deras
verksamhet.
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Värde för patienterna:
- Ökad personcentrering
- Ökad utbildning och information för patienter/närstående
- Kommunicera programmens innehåll och rehabiliteringsresultat
- Bättre rehabilitering, bättre resultat
Andra vinster:
- Redskap för kontinuerlig kvalitetsarbete
- Mäta och förbättra rehabiliteringsresultat
Pensionärsorganisationerna förde fram önskemål om att presentationen skickas ut
tillsammans med protokollet samt att pensionärsrådet gör ett studiebesök på
rehabiliteringskliniken i samband med nästa sammanträde.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§25

Informationsärende: Vårdkedja
demens
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Marianne Wirdmo, demenssamordnare, presenterar Region Kronobergs arbete med
vårdkedjan demens.
År 2012 flyttades ansvaret för demensutredningar från en särskild demensutredare till
primärvården och ut på vårdcentralerna. I vårdvalets uppdragsspecifikation står det att
det ska finnas en demensansvarig sjuksköterska på varje vårdcentral. Pensionärsrådet för
fram att det är nödvändigt att de sjuksköterskor som arbetar i demensvården ska ha en
adekvat utbildning och kompetens. Pensionärsorganisationerna begär att vårdgivaren
tillser att sjuksköterskor utan kompetensen snarast erhåller utbildning. Ordförande
informerar om att kompetensen för just demenssjukdom har förbättrats sedan 2012,
men det finns fortfarande mycket som att göra.
Målsättningen är att patienterna ska få sin diagnos i så tidigt skede av demenssjukdomen
som möjligt. 2014 fanns det enligt Socialstyrelsen 3490 personer i Kronobergs län med
demenssjukdom och 500-600 personer får diagnosen varje år.
Arbetet sker efter de nationella riktlinjer som finns sedan 2010. Nya riktlinjer är nu ute
på remiss och kommer komma ut under december 2017. Utifrån de nationella riktlinjer
som finns tas ett lokalt vårdprogram fram.
De flesta utredningar görs av vårdcentral och några görs av den äldrepsykiatriska
enheten. Utredningen ska ge svar på tre frågor:
- Är det en demenssjukdom?
- Om ja, vilken typ?
- Vilka nedsättningar?
Om patienten konstateras ha en demenssjukdom så tas en kontakt med patientens
hemkommun, det görs ett ställningstagande till läkemedelsbehandling och därefter en
årlig uppföljning.
Vet vi om vårdkedjan fungerar?
- Kvalitetsregistret används tyvärr ostrukturerat
- En gång om året genomförs samverkansmöte i respektive kommun.
Marianne Wirdmo är tillgänglig för de pensionärsföreningar som önskar att bjuda in till
informationsträffar om demens.
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Enligt önskemål från pensionärsorganisationerna kommer presentationen att skickas ut i
samband med protokollet.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§26

Mötesdatum 2018
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att fastställa mötesdatum för år 2018 i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning

Föreslagna mötesdatum för regionstyrelsens pensionärsråd 2018:
- 12 februari kl. 13:30 - 15:30
- 3 maj kl. 13.30 - 15:30
- 21 september kl. 10:00 - 12:00
- 22 november kl. 10:00 - 12:00

Paragrafen är justerad
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§27

Övriga informationsärenden
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nuläge utfasning av hyrpersonal
Elsa Jönsson, PRO Kronoberg, frågade om nuläget för utfasning av hyrpersonalen.
Charlotta Svanberg (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, svarade att det går
enligt plan. Några dispenser har beviljats och de avrop som ändå görs sker inom
upphandlade avtal. De reaktioner som kommer från patienter på bristande tillgänglighet
är inte fler än tidigare. Det har gjorts satsningar på löner och rekryteringar. Det anställs
fler sjuksköterskor än som slutar och det är fler sökande till distriksläkartjänster. En
gemensam plan för utfasning av hyrpersonalen är på gång i södra regionvårdsnämnden.
Kunskapsbrister
Gunvor Petersson, SKPF, påtalade att kunskapen om vad som gäller vid tandvård,
artrosskolan m.m. är bristande ute i verksamheten. Vårdpersonalen uppfyller därmed
inte alltid sin upplysningsplikt gentemot patienten.
Åke Wenrup, SPF Seniorerna, påtalade att det även finns brister i kunskapen om fri vård
för åldersgruppen 85+.
Charlotta Svanberg (S) ska föra information vidare inom hälso- och sjukvården.
Läkemedelslistan och Cambio Cosmic
Gunvor Petersson, SKPF, frågade varför läkemedelslistan inte går att föra in i Cambio
Cosmic. Anna Fransson (S) och Charlotta Svanberg (S) svarar att de två systemen inte är
kompatibla med varandra och arbete med att lösa detta har pågått under många år. Det
är dock så pass komplicerat att än finns ingen lösning.
Paragrafen är justerad

