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§ 72

Rundvandring på Malmkulla.
Tf avdelningsskötare Sari Gustafsson visade äldrerådet runt på Malmkulla.
Bäddavdelningen är uppdelad i två avdelningar, Malmkulla 1 och Malmkulla 2. Dessa har
vardera varsin specialiserad mindre enhet. Salongen är en liten enhet specialiserad på
minnessjukdomar. På Slussen vårdas intervallpatienter där målet är att stödja patienten
att klara sig i eget hem efter vistelsen på enheten. Ca 40 personer jobbar på Malmkulla.
En stor utmaning för tillfället är att hitta behöriga vikarier.

§ 73

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 11.30.

§ 74

Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 75

Justering av protokollet från senaste möte.
Protokollet från senaste möte justerades.

§ 76

Hälsningar från kommunområden
Korpo: En städare skulle behövas till servicebostäderna som är belägna nära Regnbågen.
Då städare saknas måste vårdpersonalen från Regnbågen även städa i dessa servicebostäder .
Houtskär: På Fridhem har maten blivit bättre.
Nagu: I Nagu är man missnöjd med stadens val av äldreomsorgsledare då man andra
gången förbigått den som är tillförordnad.
Iniö: Önskas en fysioterapeut som gör hembesök hos äldre personer ett par gånger i året
även en ergoterapeut kunde någon gång vara med. Om staden kunde ordna köptjänst
med befintlig fysioterapeut på orten skulle detta leda till mer regelbundna hembesök
samt en inbesparing på arbetstid, rese- och dagtraktamenten jämfört med om
fysioterapeuten kommer från Pargas. En skrivelse skickas till äldreomsorgschefen Camilla
Bergman-Kärpijoki.

§ 77

Planering av de äldres vecka.
Äldreomsorgschefen Camilla Bergman-Kärpijoki kontaktade ordföranden på hösten med
en önskan om att rådet gärna får medverka i de äldres veckas program. Äldrerådet bjöd in
äldreomsorgschefen till detta möte för att börja planeringen av någon verksamhet under
veckan. Man vill ordna ett gemensamt program för sådana åldringar som bor hemma.
T.ex en fest i Brandkårshuset med någon föreläsare, sångkör, kaffeservering, dans, etc.
Beslöts att det skulle bildas en arbetsgrupp i vilken det skulle ingå representanter från
staden, äldrerådet samt någon annan förening som t.ex Röda Korset.

§ 78

Matkvaliteten i äldreomsorgen.
Det har kommit äldrerådet till kännedom om klagomål på maten på Malmkulla och
Björkebo. Ordföranden lovade på förra mötet kontakta äldreomsorgschefen Camilla
Bergman-Kärpijoki om detta så nu då äldreomsorgschefen besöker mötet tas frågan upp
till diskussion. Äldreomsorgschefen meddelar att det har bildats en arbetsgrupp i vilken
finns representanter från Kaarea, Malmkulla (Janette Sundqvist), Björkebo (Carina
Willberg) och Regnbågen (Erja Rajakangas). I arbetsgruppen har man bl.a gått igenom
hurdan mat som skall levereras till de olika boendena. Kaarea har även lovat hålla olika
föreläsningar för kökspersonalen.
Äldrerådet anser att portionerna inte alltid ser så vackra ut då all mat är lagd på ett och
samma ställe på tallriken utan portionerna skulle se aptitligare ut om tillbehören i stället
skulle läggas upp i grupper skilt för sig.
På våren kommer det att göras en utvärdering av smaken på maten. Efter utvärderingen
återkommer äldrerådet i ärendet.

§ 79

Övriga ärenden.
Pargas stad har infört en avgift för sjukvårdares sjukvårdsbesök så att patienter över 18 år
debiteras 11,40 euro per besök högst tre gånger per år. Avgiften gäller endast
sjukvårdsbesök, inte hälsovård och preventiv verksamhet. Äldrerådet anser att staden

borde ha informerat om denna avgift i god tid och inte som nu skett först efter det att de
första patienterna fått sin faktura. En skrivelse om detta kommer att skickas till tf socialoch hälsovårdsdirektör Miia Lindström.
Recykle IT -handledningsprojektet slutar 28.2.2021. Äldrerådet anser att den personliga
handledningen i IT-frågor är mycket viktig för den äldre befolkningen. Äldrerådet kommer
att skicka en skrivelse till utbildningschef Ulrika Lundberg och rektor Annika Gustafsson i
vilken äldrerådet uppmanar att man i budgeten för nästa år budgeterar pengar för denna
utbildning i gymnasiets läroplan.
Läraren Regina Koskinen från Axell kontaktade ordföranden och undrade om någon i
rådet har möjlighet att hålla en presentation om rådets verksamhet för eleverna på
närvårdarlinjen. Ordföranden, viceordföranden och eventuellt en medlem ställer upp i
skolan onsdagen den 25.3 kl. 13.
Svenska pensionärsförbundet inbjuder representanter från varje pensionärsförening inom
Åboland till ett äldrerådsseminarium som hålls 16.3 på Kåren i Åbo.

§ 80

Följande möte.
Vi planerar bjuda in rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning från Kimitoön
en tisdag i slutet av april.
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