Lokala
Pensionärsrådet
Öster

ÖREBRO

Diarienummer:

Datum:

Protokoll 2016-09-19

Tid

Måndagen den 19 september 2016 kl. 10-12

Plats

Galoschen, Ringgatan 32

Ledamöter och ersättare Ordinarie
Frederick Axewill (s) ordförande
Asa Johansson (fp)
Gun Johansson, PRO
Elsie Phil, PRO
Tage Larsson, PRO
Inger Bergqvist, PRO
Marianne Isaxon, SPF
Elisabeth Ejdertoft, SPF
Vivan Svensson, SKPF, avd 7
Ingrid Ström, RPG
Ersättare
Pell-Uno Larsson (s)
Ake Pernefalk (m)
Gun-Britt Dahlqvist, PRO
Nils Gunnar Stig, PRO
Sören Rudin, PRO
Vakant, PRO
Margareta Fröberg, SPF
Gunnar Olsson, SPF
Inger Fuhr, SKPF, avd 7
Maiken Mattisson, RPG
Ej närvarande, ej lämnat återbud
Nils Gunnar Stig

Anmält förhinder

Margareta Fröberg
Elisabeth Ejdertoft
Asa Johansson
Inger Bergqvist
Tage Larsson

Närvarande tjänstemän,
politiker, övriga
inbjudna/föredragande Sven Larsson, ordf Alzheimerföreningen
Camilla Andersson, områdeschef

Justerare

Vivan Svensson
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Sekreterare

Carin Neanro

§ 1 Sammanträdets öppnande och upprop

Frederick Axewill hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Korttidsvård lyfts nästa möte.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Val av justerare
Vivan Svensson valdes till att justera protokollet.

§ 5 Ledamöternas egna frågor
PRO Brickebacken - Gällersta lyfter följande frågor
Larm - De åker inte ut på alla larm. Har brukaren inte distriktssköterska
åker de inte ut. E ndast om de har ramlat och inte kommer upp. Vi lyfter
frågan till Camilla.
Mediciner - Apotekstjänst Ab följer inte registerntdrag konto för
högkostnadsskydd. När en brnkare börjar med delbetalning räknar de inte
med tidigare så de aldrig får frikort trots att de är berättigade till det. De
skickar heller inte med någon specifikation så brukaren kan se vad den
betalar för om det är medicin som inte ingår i högkostnadsskyddet eller
ingår (Regionens högkostnads skydd). Fråga att lyftas till Region Örebro
Läns pensionärsråd.
Vårdkostnader och hyra -Att de kontrollerar var fakturan ska skickas och
inte bara går in på skattemyndigheten och ser om det finns anhöriga. Fr det
är ju inte säkert att de är kapabla att klara av en faktura . Det borde finnas
något enhetligt inom Örebro kommun så de lätt kan gå in på brukarens
personnummer och se var de ska skicka den. Genom att de gör olika
debiteringar från olika håll? (Debitering vård och omsorg, Vård- och
omsorgsnämnd, Ekonomi/redovisningsenheten, Lokalförsö1jningsenheten
inhyrda). Kontakta ec för den verksamheten som personen bor på och
berätta var fakturan ska skickas.
Var går gränsen för fattigpensionär, 11 800 kr brutto.
Ambulansutryckning, kostar det? Den frågan får lyftas av
pensionärsorganisationerna till Region Örebro läns pensionärsråd.
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§ 6 Riskerna för digitalt - eller teknologiskt utanförskap, Sven
Larsson, ordf Alzheimer Örebro
Sven Larsson berättar att han engagerat sig i den här frågan under några år.
Den digitala utvecklingen går snabbt och påverkar många.
En fråga som berör många av er i rådet.
Han pratar om välfardsteknologi, självständighet, den digitala utvecklingen.
E-hälsa är ett begrepp.
Snabb digitalisering av många samhällsfunktioner.
Att få personlig se1vice minskar i samhället.
Svårare att få tag på riktiga pengar, kontokort används allt mer.
Kontanthantering blir otillgänglig när banker gör förändringar.
Man blir mer beroende av andra för att klara av saker när det blir mer
digitaliserat.
De med kognitiva svårigheter blir det ännu svårare för, även med enkla
saker, det kommer inte förändras med yngre generationer.
För att komma tillrätta med detta, så behöver man göra
konsekvensbeskrivningar innan det görs förändringar i form av mer
digitalisering.
Det finns teknik som är bra som stöd och hjälp som ska användas, men det
finns mycket att utveckla.
Både lokalt och nationellt så måste detta uppmärksammas för att man ska
komma tillrätta med det.
Kommunens tillgänglighetsråd kan jobba med de här frågorna.
De svåt-igheter som Sven lyfter gäller inte bara de med kognitiva svårigheter,
det gäller många av seniorerna också. Dessutom drabbas man ekonomiskt,
då extra avgifter tas ut om man inte använder de digitala lösningarna.
Hur kan man göra det enklare för de med svårigheter? Man måste lyfta
frågan både lokalt och nationellt.

§ 7 Samråd Brunnsparken, genomgång
De synpunkterna som lämnats från LPR är:
Att bygga ett SeniorTegelbruk (aktivitetshus för seniorer)
Ha mer grönområden
Kanske ett zoo
Bra m ed bostäder så det blir liv och rörelse
Vi beslutar att skicka in våra synpunkter till vård- och omsorgsnämnd öster.

~
vs.
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§ 8 Rapporter genomströmning USÖ och kommunens
korttidsplatser

Inriktning
Vårdboende
Äldre Psyk
Gruppboende
Vårdbo
demens
Särskild
demens
Yngre demens

Vistas på
k01ttid

Antal
beslut

Summa

Vistas i
bostaden

65
0

31

30

28

4

22

4

3

5

4

1

102

42

53

Det har varit 7 dygns betalningsansvar under september fram till 9
september.
Trädgårdarna, det nya boendet, började med inflyttning 12 september.
Där finns 56 platser.
Kostnaderna för betalningsansvar prognostiseras till 400 000 kr för hela
året.
Fråga om varför denna punkt ska vara med? Den punkten har alltid
funnits med, många tycker det är bra med den info1mationen, så vi
fortsätter att ha den punkten kvar.

§ 9 Nya hemvårdsorganisationen, Camilla Andersson,
områdeschef
Vi skjuter på den punkten till annat tillfälle.
Camilla fick förhinder, hörde av sig till Carin efter mötet.
§ 10 Ordförandes information

Frederick går igenom dagordningen för nämndens möte på torsdag.

§ 11 Övriga frågor
Kontanthanteringen på bankerna är ett problem. Frederick svarar att vi inte
äger frågan, men ni intresseorganisationer kan försöka påverka.

§ 12 Nästa möte
16/ 11, 9-1 2, Trädgårdarna
Utbildningsdag 5/12 eftermiddag

§ 13 Avslutning
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Frederick tackar för idag och avslutar mötet och uppmanar alla att ta med
önskemål om punkter till våra möten.

Vid protokollet

Carin Neanro, sekreterare

Justeras

I

2016

Vivan Svensson, justerare

F rederiek Axewill, ordförande

