Protokoll
Datum: 2015-09-07

Pensionärsrådet
Tid

2015-09-07 10:00-12:00

Plats

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Beslutande ledamöter

Anna Fransson (S) (ordförande)
Robert Olesen (S) (vice ordförande)
Suzanne Frank (M) (§§ 1-2)
Ingemo Gustafsson
Barbro Karlsson
Elsa Jönsson
Åke Wenrup
Carin Jonasson
Gunvor Petersson
Kerstin Berlman (ersättare)

Ej tjänstgörande ersättare

Shirley Johansen

Övriga närvarande

Hillevi Andersson Sekreterare
Katarina Jonasson

Utses att justera

Anna Fransson, ordförande
Gunvor Petersson, SPRF

Justreringens plats och tid

Regionens kansli , 2015-09-15 13:30

Protokollet omfattar

§§11-15

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

1

Protokoll
Datum: 2015-09-07

Organ
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anslag.
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§ 15

Val av protokolljusterare och förslag till justeringsdatum
Palliativ vård
Rundvandring i Region Kronobergs nya lokaler, Nygatan 20 Växjö
Vårdrelaterade infektioner
Övriga frågor
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Protokoll
Datum: 2015-09-07

§ 11.

Val av protokolljusterare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att jämte ordföranden justerar Gunvor Petersson (SPRF) protokollet 2015-09-15 kl.
13.30
Förslag till beslut
Föreslås att pensionärsrådet
att jämte ordföranden justerar x protokoll 2015-09-x
Paragrafen är justerad
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Protokoll
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§ 12.

Palliativ vård
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Helene Reimertz, läkare på onkologkliniken informerade om palliativ vård.
Helene R inleder sin information med att berätta att rakt översatt betyder palliativ
"mantel", när någon behöver vård omsluter man och hjälper.
Helene R presentation ger en beskrivning utifrån Kronobergs län, och hur man jobbar i
Kronoberg inom området. Helene R beskriver också palliativ vård och vad som är
kärnområdena. Palliativ värdegrund vilar på fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och
empati, och just helheten är viktig att beakta. Palliativt förhållningssätt berättar Helene R
är existentiellt, psykologiskt, fysiskt, socialt och många olika professioner
samarbetar utifrån det palliativa förhållningssättet. Det är också viktigt att stödja
anhöriga utifrån palliativt förhållningssätt.
Det palliativa rådgivningsteamet startade som ett projekt år 2000 och finns både i Växjö
och Ljungby. Helene R beskriver rådgivningsgruppens uppgift och betonar att det finns
ett mycket bra samarbete med kommunernas distriktssköterskor.
Avslutningsvis ges också en beskrivning av Palliativt centrum och det uppdrag som
Palliativt centrum har fått, som bland annat innebär att all personal ska utbildas i
palliativ vård via studiecirklar.
Under presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Helene R, som får ett stort tack
för intressant information.
Presentationsmaterial skickas till pensionärsrådets ledamöter.
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2015-09-07

§ 13.

Rundvandring i Region Kronobergs nya lokaler, Nygatan 20 Växjö
Beslut
Pensionärsrådet uppskattade
att göra en rundvanding på Region Kronoberg
Sammanfattning
Region Kronoberg är nu igång i sina nya lokaler på Nygatan 20, Växjö och vid dagens
möte med pensionärsrådet går man en rundvandring.
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Vårdrelaterade infektioner
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Pär Lindgren, chefläkare informerar om vårdrelaterade infektioner.
Pär Lindgren informerar att det finns chefläkare både i Växjö och i Ljungby samt för
vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och primärvården, och att i rollen som chefläkare är man
anmälningsansvarig. Pär L berättar att han utöver sin tjänstgöring på IVA
(intensivvårdsavdelningen) jobbar mycket med patientsäkerhetsfrågor.
Pär L inleder sin informationen med "Alla vill att vi minskar förekomsten av VRI
(vårdrelaterade infektioner). Det finns ett nationellt intresse som vilar på hälso- och
sjukvårdslagen; patientsäkerhetslagen samt från Socialstyrelsen, IVO (Inspektionen för
vård och omsorg) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även Region
Kronoberg, vårdpersonalen, patienter och anhöriga delar detta intresse.
Pär L ger också en information om patientsäkerhetslagen 3 kap, 1§, 2§ - vårdgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete samt föreskrifterna från
Socialstyrelsen om "Basal hygien inom hälso- och sjukvården" m.m.".
SKL har tagit fram framgångsfaktorer mot VRI, vilka presenteras. I budget 2015 med
plan 2016-2017 Region Kronoberg finns en skrivning om att "Patientsäkerhetsarbete ska
inriktas mot att minska vårdrelaterade infektioner". Vidare ger Pär L en beskrivning av
definitionen, av VRI, och hur man kan uppskatta hur många som har det.
Idag är hygien och klädkulturen ändrad inom hälso- och sjukvården, vilket Pär L
beskriver genom foto från förr och nu och vilket ansvar vi alla har.
Under presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Pär L, som får ett stort tack för
intressant information.
Presentationsmaterial skickas till pensionärsrådets ledamöter.
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Övriga frågor
Beslut
Pensionärsrådet beslutade
att notera informationen till protokollet
att Lena Nazzal tillfrågas att informera om rehabilitering och samband mellan
region/kommun vid pensionärsrådets nästa möte.
Sammanfattning
Vid föregående möte kom fråga upp kring "medicinskt färdigbehandlad". Skriftlig
information skickas ut tillsammans med protokoll.

SPRF frågade varför reglementet om bidrag inte ändrades samtidigt som reglementet om
deltagande i regionens pensionärsråd genomfördes. Ordföranden bekräftade att det inte samtidigt
togs upp men att revidering av bidragsreglementet kommer att ske under hösten 2015.
Vid nästa pensionärsråd finns önskan om information kring rehabilitering och rehab samband
region/kommun. Lena Nazzal, centrumchef, primärvårds- och rehabcentrum kontaktas och
tillfrågas.
Paragrafen är justerad
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