Kommunala
Pensionärsrådet

Diarienummer: Sov 80/2020
Sov 80/2020

Protokoll 2020-09-09

Tid

Onsdag den 9 september 2020 kl. 14.00- 16.30

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande
Ledamöter

Datum: 2020-09-09

John Johansson, ordförande (S)
Lennart Eriksson (L)
Gunvor Sundmark (KD)
Anette Carlsson (M)
Lars-Erik Jonsson, RPG
Ingegerd Grenehed, RPG
Sören Hjalmarsson, SPF Seniorerna
Ruth Matstoms, SPF Seniorerna
Ann- Christine Lahti, PRO
Anita Forsström, PRO
Claes- Göran Andersson, PRO
AnnaKarin Lagsten, PRO
Birgitta Johansson, PRO
Eivy Åman- Nilsson, SKPF

Förhinder att delta

Närvarande tjänstemän, Anders Hedåberg, verksamhetsutvecklare
Politiker, övriga
Inbjudna/föredragare
Justerare

Eivy Åman- Nilsson, SKPF

Sekreterare

Linn Björkstrand

1. Sammanträdets öppnande – upprop
Upprop genomfördes och närvaro antecknades av sekreteraren.
Detta sammanträde genomföres endast i närvaro av ordinarie ledamöter i Kommunala
pensionärsrådet med anledning av Covid-19 och att kunna hålla avstånd till varandra.
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2. Val av justerare
Eivy- Åman Nilsson väljs som justerare av protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Anmälan av övriga frågor
•

Minutjakt inom hemvården, vad gäller hos utförare för att få ett fast belopp?

5. Föregående protokoll
Godkändes utan tillägg.
6. Information om kommunens arbete med Covid-19
Anders Hedåberg, verksamhetsutvecklare KSF
Information om hur besöks- och hygienrutiner ändrats inom vården med anledning av Covid-19
och hur man hanterat detta på vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun.
Se bilaga 1.
7. Valfrihetssystemet i hemvården
John Johansson (S), ordförande KPR
Årets budgetarbete pågår och en information kommer att ges på nästkommande sammanträde.
Beslut har fattats om det nya valfrihetssystemet inom hemvården. Detta kommer att träda i kraft
om två månader.
Det ekonomiska läget har i och med Coronakrisen blivit än mer ansträngt. Då behoven i
välfärden ökat i snabb takt de senaste 10 åren och nya förskolor, skolor och äldreboenden byggts
finns en stor demografisk utmaning. Behovet av effektiviseringar och inkomstökningar är stort då
samhällsekonomin har påverkats och skatteintäkterna minskat.
Diskussioner pågår om bra sätt att minska kostnaderna och Socialstyrelsen utreder vilka åtgärder
som kommer att få ersättning för Coronarelaterade kostnader.
Gällande Kommunala pensionärsrådet finns önskemål och målsättning att få påverka mer, detta
arbete fortsätter under 2021. I programnämnd Social välfärd finns ett underskott och behöver
arbeta med budgetdisciplin oavsett statsbidrag.
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En ny ersättningsmodell inom hemvården har tagits fram och även ett nytt icke-valsystem där
den person som inte väljer utförare/aktör blir tilldelad en utförare i en annan ordning än tidigare.
Detta ska bygga på aktiva val av utförare 4 månader tillbaka och börjar gälla från november 2020.
Den nya ersättningsmodellen bygger på uppdraget och ska kunna se till att stress och konsumtion
minskar och leda till rehabiliterande arbetssätt.
Det har funnits utmaningar i att rekrytera personer till Vård- och omsorgsprogrammet och jobb
inom vårdsektorn. Man vill därför arbeta med kompetenshöjning och utbildning av befintlig
personal och har målsättningen att 85% av personalen ska ha lämplig utbildning.
8. Övriga frågor

•

Minutjakt i hemvården

Fråga om hur man ska kunna få bort minutjakten i hemvården. Ordförande hänvisar till
informationen om valfrihetssystemet under punkt 7 och den nya ersättningsmodellen.

•

Diskussion om Vardagas vård- och omsorgsboende på väster. Ordföranden tydliggör att
det i dagsläget inte finns intresse eller behov av att köpa platser från Vardaga.
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2020

_______________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

________________________________

_______________________________

John Johansson, ordförande

Eivy Åman- Nilsson, justerare

Covid-19, nuläge inom SoV

2020-09-09
orebro.se

Våren
• 9 mars – första konstaterade fallet av Covid-19 i länet
• 11 mars – besöksförbud på äldreboenden i Örebro kommun
• 11 mars – central stab för kommunövergripande frågor om Covid-19
• mars – omställning/nedstängning av verksamheter, omfördelning av personal,
undervisning på distans, semesterstopp, centralt lager för skyddsutrustning, Covidavdelning på Tullhuset m.m.
• 1 april – nationellt besöksförbud på äldreboenden
• april – fortsatt omställning/nedstängning av verksamheter, omfördelning av personal
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Sommaren
•

Normal sjukfrånvaro

•

Stabilt i verksamheterna

•

Få antal smittade

•

Förändring i besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden

•

Stort antal utomhusarrangemang, utökade insatser, möten via plexiglas m.m.

•

4 veckors semester

•

Trötthet
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Nuläge
•

Fortsatta staber centralt, inom VO och FSI

•

Antikroppstestning av alla medarbetare inom VO och delar av FSI
- över 2 000 anställda testade inom VO och allt fler inom FSI
- 11 % av de testade påvisar antikroppar

•

Tullhusets Covid-avdelningar är pausade men i beredskap

•

Viss öppning av öppna verksamheter inom äldreomsorgen

•

Relativt många lediga platser på vård- och omsorgsboenden

•

Fortsatt tät samverkan med Regionen

•

Inga smittade i verksamheterna, ett fåtal smittade medarbetare.
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Statistik
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Länet
Antal fall per 1000 innevånare
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Antal särskilda boenden för äldre (SÄBO) i länet
med fall av covid-19

Antal smittade
• 60 smittade inom hemvården.
- 16 personer har avlidit.
• 112 smittade inom vobo.
- 39 personer har avlidit.
• Fem smittade personer med extern utförare har avlidit.
• 23 smittade inom FSI, fördelat på 11 olika enheter.
- 2 personer har avlidit.
Medarbetare
• Totalt inom Vård- och omsorgsförvaltningen: 265 st. kända fall, främst inom vobo
• Totalt inom FSI: 30 enheter där cheferna har rapporterat smittade medarbetare
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Andel av dödsfall i covid-19 uppdelat på ålder och kön, nationellt
40,0

”Covid-19 bedömdes
vara den helt
dominerande
dödsorsaken hos 15 %,
vara bidragande hos
70 % medan 15 %
bedömdes ha annan
orsak, vanligen
hjärtsjukdom.”
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Avlidna i covid-19 enligt dödsorsaksintyg inkomna fram till den 17 augusti 2020
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Antal avlidna inom hemvården 2017-2020 Örebro kommun
År Totalsumma
2017
443
2018
502
2019
460
2020 Tom 15 aug 215

70

60

50

40

30

20

10

0

jan

feb

mar

apr

maj
2017

Källa: Verksamhetssystem, Örebro kommun

orebro.se

jun
2018

jul
2019

aug
2020

Medel 2020

sep

okt

nov

dec

Antal avlidna relativt antal boende VOBO 2016-2020 Örebro kommun
– oavsett dödsorsak
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År Totalsumma
2016
389
2017
393
2018
441
2019
421
2020 Tom 19 aug 228
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Totalt antal dödsfall i kommunen 1 januari - 10 augusti 2020, jämfört
med tidigare år
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2020 jämfört med 2018
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Planering framåt
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Planering framåt
• Scenarioarbete
• Kontinuitetsplan
• Fortsatt stabsarbete (?)
• Översyn av sätt att träffas (Vobo)
• Ensamhetsproblematik och psykisk hälsa
- Volontärer
- Insatser
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