Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-12

Pensionärsrådet
Datum: 2018-02-12
Tid: 13:30-15:30

Plats: Rehabiliteringskliniken, JF Liedholmsväg 14, Sigfridsområdet

Ledamöter

Anna Fransson (S) (ordförande)
Åke Wenrup, SPF Seniorerna
Elsa Jönsson, PRO Kronoberg
Britta Croona, PRO Kronoberg
Gunvor Petersson, SKPF
Barbro Karlsson, SKPF
Ej tjänstgörande ersättare

Allan Nilsson, PRO Kronoberg
Övriga närvarande

Charlotta Svanberg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden (S)
Lisa Öberg, nämndsekreterare
Eva Frankell, avdelningschef rehabiliteringskliniken §3
Maria Kaukinen, chef för äldrepsykiatriska enheten §4
Utses att justera

Elsa Jönsson (PRO Kronoberg)
Justeringens plats och tid

Regionhuset, Nygatan 20, Växjö , 2018-02-21 13:00
Protokollet omfattar

§§1-6
Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum

2018-02-12
Datum för anslags uppsättande

2018-02-22
Datum för anslags nedtagande

2018-03-16
Förvaringsplats för protokollet

Regionhuset

…………………………………… ………...………………………....
Lisa Öberg
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Godkännande av föredragningslista
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Informationsärende: Rehabiliteringskliniken Sigfrid
Informationsärende: Äldrepsykiatrin
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§1

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-02-05.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-02-05.
Paragrafen är justerad
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§2

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att jämte ordföranden utse Elsa Jönsson (PRO Kronoberg) att justera protokollet
samt
att justering sker 2018-02-21 kl 13:00..
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att jämte ordföranden utse NN att justera protokollet samt
att justering sker 2018-02-XX.
Paragrafen är justerad
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§3

Informationsärende:
Rehabiliteringskliniken Sigfrid
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Eva Frankell, avdelningschef rehabiliteringskliniken, presenterade klinkens
verksamhet. Rehabiliteringsklinikens uppdrag är specialiserad rehabilitering för
patienter över 18 år.
Kliniken tar emot patienter med:
- neurologiska sjukdomar och skador som MS, ryggmärgsskada, Post polio och
Parkinson
- multitrauma det vill säga flera allvarliga skador som uppkommit samtdigt i olika
delar av kroppen (annars gäller ortopedisk rehabilitering)
- rehabilitering efter benamputation
- förvärvad hjärnskada: stroke, traumatisk hjärnskada, infektion och tumör
- långvarig smärta (ej malign/cancer)
Kliniken arbetar med interdisciplinärt teamarbete det vill säga nära samarbete och
tillsammans med olika professioner. De ser även gärna att patientens närstående
är delaktiga i rehabiliteringen om patienten så önskar. Stor vikt läggs vid att ge
patient och närstående så mycket information och utbildning som behövs för att
optimera möjligheterna för välgrundande val och ett gott rehabiliteringsresultat.
Det finns även möjlighet för närstående att få kuratorstöd.
Rehabiliteringskliniken Sigfrid har alla olika vårdnivåer:
- 7-dygnsvård
- 5-dygnsvård (det vill säga att patienten är hemma över helgen)
- Dagsjukvård och mottagning
- Möjlighet till att bo på hotell ges till patienter som har lång resväg med kostnad
motsvarande avgift för patienthotell.
Det övergripande målet med rehabiliteringen är att skapa bästa möjliga
välbefinnande för personen, möjliggöra för personen att bli så aktiv och
självständig som möjligt, bevara personens integritet och delaktighet trots
eventuella stora hjälpbehov och få denne att uppleva att han/hon kan uppfylla
sina mål.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§4

Informationsärende: Äldrepsykiatrin
Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Maria (Mimmi) Kaukinen, chef för äldrepsykiatriska enheten, presenterade
verksamheten som består av öppenvård samt slutenvård med 8 platser.
Organisatoriskt hör enheten till vuxenpsykiatrin. Enheten arbetar över hela
länet och träffar 500-600 unika patienter/år.
Äldrepsykiatrins uppdrag:
- Personer över 70 år nyinsjuknade i psykisk sjukdom i behov av specilistvård
- Personer med misstänkt demensssjukdom (även yngre än 70 år), som är i behov
av specilistutredning
- Multisjuka äldre, över 80 år där psykisk ohälsa ingår
Arbetssätt:
- Patienten får en remiss (oftast från vårdcentral)
- Därefter görs ett hembesök av öppenvårdsteam, BPSD-team eller
hemvårdsteam. (BPSD står för betendemässiga och psykiska symptom vid
demens.)
- Teamet rapporterar till läkare på morgonmöte
- Beslut om vidare insatser
Vanliga psykiska sjukdomar hos äldre är depression, ångest, psykos,
demenssjukdom och konfusion (förvirringstillstånd).
Bland personer över 65% lider 15% av depressiva symtom. Somatisk sjukdom
leder till en 30-50% ökad depressionsrisk. Sorgereaktioner leder i 15% av fallen till
en depression och för anhörigvårdare till demenssjuka är den ökade
depressionsrisken 50%.
Depression hos äldre behandlias genom:
- Social intervention - fysisk aktivitet, minskad ensamhet
- Farmakologisk behandling (läkemedel)
- ECT (Elchocker i hjärnan) har mycket god effekt
- Terapi (Kognitiv beteende terapi)
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§5

Övriga beslutsärenden

Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att ämnen för nästa pensionärsråd 2018-05-03 ska vara primärvården samt
regional utveckling.
Sammanfattning

Pensionärsrådet 2018-05-03
Pensionärsorganisationerna förde fram att de på nästa pensionärsråd 2018-05-03
vill få veta mer om läget för primärvården samt om regional utveckling.
Paragrafen är justerad
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§6

Övriga informationsärenden

Beslut

Regionstyrelsens pensionärsråd beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Betalningsansvarslagen
Gunvor Petersson, SKPF, förde fram att Betalningsansvarslagen nu träder i kraft
och undrade hur det ser ut i Kronoberg. Anna Fransson (S) svarade att
Kronoberg är bäst i landet och har ett väldigt bra samarbete med länets
kommuner i den här frågan.
Upplysningsplikt
Gunvor Petersson, SKPF, förde fram att det är hälso- och sjukvårdspersonalens
uppgift att upplysa patienter om deras rätt till bland annat en fast vårdkontakt.
Charlotta Svanberg (S) svarade att det är ett ständigt pågående
arbete. Primärvården tillförs nu stora resurser för att åstadkomma en fast
vårdkontakt.
Fallskador
Elsa Jönsson, PRO Kronoberg, förde fram önskemålet att Region Kronoberg
borde sammanställa kostnader för vad fallskador kostar och redovisa detta för
länets kommuner. Då skulle dessa kostnader kunna jämföras med kostnader för
plogning.
Möteslokal
Pensionärsrådet förde, genom Elsa Jönsson, PRO Kronoberg, fram önskemålet
att pensionärsorganisationerna vid kommande sammanträden får tillgång till
möteslokalen en timme innan mötet börjar så att de kan ha sitt förmöte där.
Paragrafen är justerad

