PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 4/2020
Tid: 17.11.2020 kl. 10.00-11.40
Plats: Styrhytten, stadshuset + distans
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ordförande
medlem
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medlem
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medlem
medlem, distans
sekreterare
äldreomsorgschef § 90, distans
minneskoordinator § 90, distans
medlem
medlem
medlem
medlem

§ 88

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00.

§ 89

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

§ 90

Äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki informerar om pilotprojektet för
intensifierad hemvård samt utvecklingen av äldreomsorgens dagverksamhet och
förebyggande arbete.
Äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki informerade om pilotprojektet för
intensifierad hemvård och minneskoordinator Emma Soveri informerade om
äldreomsorgens dagverksamhet och förebyggande arbete.

Frågor som diskuterades:
•

Pilotprojektet intensifierad hemvård.
Intensifierad hemvård erbjuds åt kunder som köar till effektiverat boende. Trots
att man så nyligen som i början av oktober började med pilotprojektet har man
redan fått positiv feedback. För tillfället har man 4 klienter med en personal på
två närvårdare och 0,5 sjukskötare men från och med nästa år planeras antalet
klienter till 8-10 med en personal på 4 närvårdare och 1 sjukskötare.

•

Teknologi.
Det bör noggrant funderas på vilka ”verktyg” som används. Det man skall komma
ihåg är att tekniken aldrig ersätter den mänskliga kontakten.

•

Seniorpunkten.
Genom att göra mera reklam för Seniorpunkten kommer synligheten för dess
verksamhet att öka. Man kan kontakta Seniorpunkten dagtid när som helst, det
finns inga telefontider mera. Oros-anmälan (anmälan om behov av socialvård)
handhas nuförtiden av Seniorpunkten.

•

Samarbete.
Trygghetsteamet/nattpatrullen kommer att flytta från Björkebo till hemvården i
slutet av november. Genom denna flyttning till hemvårdens lokaliteter kommer
samarbetet mellan avdelningarna att öka avsevärt då de finns under ett och
samma tak. Rapporteringen till klienternas anhöriga borde effektiveras.

•

Framtidsplaner.
Det finns en önskan om att få en näringsterapeut som kunde ge råd om hurdan
mångsidig mat de äldre skall äta och hur man skall få dem att äta den. De
förebyggande hembesöken fortsätter som förut för de personer som fyllt 80 år
och från och med årets början hör också en gratis munhälsogranskning till
programmet.

•

Fysioterapi.
Ifall staden inte kan erbjuda kommunal fysioterapi så blir kanske prisskillnaden
inte så stort ifall man bokar en privat fysioterapeut som gör hembesök. Vid
hembesök sparar man på följeslagararvoden och taxitaxor tur/retur till
mottagningen.

Sekreteraren skickar till medlemmarna Seniorpunktens organisationsmodell.
§ 91

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

§ 92

Hälsningar från kommunområden
Korpo: Efter förra mötet skrev äldrerådet en skrivelse om bristen på svenskspråkig
personal på Regnbågen. Äldrerådet har fått svar på sin skrivelse om språkfrågan. En
person har också meddelat äldrerådets medlem att hen är helt nöjd med sin tillvaro på
Regnbågen.
I Korpo finns det planer på gång med flytt av både hälsostation och områdeskontor.
Äldrerådet skriver en skrivelse om detta till fastighetsgruppen samt stadsstyrelsen.
Houtskär: Kön till fysioterapeuten i Houtskär är lång. Samma fysioterapeut sköter både
Korpo- och Houtskärbor. Arbetstiden i Houtskär borde utökas. Äldrerådet skriver igen en
skrivelse om detta.
I Houtskär och Korpo undrar man om man kunde få jämförelsesiffror för dessa
kommunområden om hur stor inbesparingen blivit sedan Arkea tog över matlagningen
från staden på anstalterna. En förfrågan skickas till fastighetschef Seppo Pihl.
Iniö: Även i Iniö planeras det för flytt av både hälsostation och områdeskontor. En
skrivelse skrivs, nämndes redan under Korpo-rubriken.

§ 93

Övriga ärenden.
Medlemmen Rainer Wahtera hade hört att de trygghetsalarm som man har på armleden
inte skulle vara så säkra. I Sverige hade en person avlidit p.g.a att alarmet inte gick fram.
På mötet tillfrågades minneskoordinator Emma Soveri om saken. Hon hade inte hört att
de skulle vara opålitliga. Det enda hon hade hört var att trygghetslarmen inte fungerar
ifall någon dragit ut strömkablarna från eldosorna t.ex vid åskväder.

§ 94

Följande möte.
Följande möte planeras till tisdag 19.1 kl. 10.00
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_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

_________________________
Åsa Knuts
sekreterare

