SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
2011-11-15

Kommunalhuset, Tumba, plan 2, konferensrum 2:2, kl. 16:00-18:20

Plats och tid

Gabriel Melki, (S) ordförande
Anny Mejdahl (S)
Karin Blid (S) tjänstgörande ersättare
Claes Waern (KD) tjänstgörande
ersättare
Eva Strömberg (FP)

Beslutande

Jörgen Andersson PRO Norra
Karin Recksén PRO Tullinge
Heleena Jyrkkä PRO Finska,
tjänstgörande ersättare
Igor Siloo SPRF

Anita Ekstrand SPF Botkyrka
Ann-Margret Örnberg SPF
Grödinge
Inga-Lill Strömqvist (S) t.o.m. kl. 17:45, Asta Holm (M), Lisbeth
Lexell PRO Grödinge, Gary Hjelm SPRF, Ulla Neubüser SPF Botkyrka, Margaretha Ståhlberg SPF Grödinge

Ersättare

Övriga deltagande

Mahria Persson Lövkvist verksamhetschef äldreomsorgen, §42: Linda Ottebjer, Ulla-Britt Högqvist, Sten Ronge, §43: Charlotte Ekfeldt
affärsutvecklingschef Botkyrkabyggen, §44: Elisabeth Skoog Gerås
folkhälsosamordnare
Anita Ekstrand SPF Botkyrka

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset den 23 november.

Sekreterare

Paragrafer

42 - 47

Carolina Andersson

Ordförande

Gabriel Melki (S)

Justerare

Anita Ekstrand SPF Botkyrka
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunala pensionärsrådet

2011-11-15

Anslaget den

Nedtas den

2011-11-24

2011-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Carolina Andersson
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 42
Läkemedelsanvändning.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.
Linda Ottebjer, Ulla-Britt Högqvist och Sten Ronge från Stockholms läns
landsting informerar om hur avtalen angående läkemedelsgenomgångar ser
ut gentemot husläkarmottagningar och landstinget.
Presentationerna bifogas till protokollet.
__________
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 43
Botkyrkabyggens nya köregler.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.
Charlotte Ekfeldt affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen informerar om
nya köregler och uthyrningspolicy. Köreglerna och uthyrningspolicyn som
presenterades finns att ta del av på internet på:
http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid
=61e588c6-d607-4706-a845-a612bbcb5300.
Charlotte Ekfeldt har ett uppdrag att se över Botkyrkabyggens koncept Seniorbo och efterlyser deltagare till en arbetsgrupp där ska diskutera och föra
fram idéer . Senast den 16 december ska pensionärsorganisationerna lämna
förslag på deltagare till arbetsgruppen till sekreteraren Carolina Andersson
som vidarebefordrar till Charlotte Ekfeldt. Deltagare kan vara direkt från
organisationerna och behöver inte vara knuten till rådet.
___________
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 44
Ny statistik ang. folkhälsa samt remiss om folkhälsopolicy
samt utvecklingsplan folkhälsa.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen samt att rådet kommer att lämna in yttrande över remissen till
folkhälsopolicy samt utvecklingsplan. Kommunala pensionärsrådet utser representanter från de tre organisationerna PRO, SPF, SPRF att lämna ett yttrande.
Elisabeth Skoog Garås folkhälsosamordnare presenterar statistik över folkhälsa. Den statistik som hon presenterar finns att ta del av på internet
www.botkyrka.se/folkhalsa.
Sekreterare Carolina Andersson sänder via e-post det försättsblad innehållande frågeställningar som organisationerna fått tillsammans med remissen
och som rådet kan ta hänsyn till vid besvarande av remissen. Anledning till
att rådet inte fått den är att de har fått samma material som nämnderna fått
och innehöll inte detta
___________
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 45
Anmälningsärenden
Beslut
Anita Ekstrand har uppmärksammat att Botkyrka kommun planerar att gå
med i Nestor och önskar få mer information om detta vid senare sammanträde. Kommunala pensionärsrådet för upp frågan på ärendelistan.
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av anmälda handlingar.

Kallelse/föredragningslista till vård- och omsorgsnämnden 2011-09-27.
Kallelse/föredragningslista till vård- och omsorgsnämnden 2011-10-25.
Sammanträdesordning för 2012 alla nämnder och råd.
__________
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 46
Revidering av ärendelista.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att punkten trygghetskedjan tas bort från ärendelistan då det intresse varit svalt från de olika pensionärsorganisationerna att arbeta vidare med den frågan.
Punkten om att ledamöter och ersättare får välja mellan tidningsprenumeration av två tidningar tas bort med anledning av att det i budgeten inte finns
utrymme för detta.
Kommunala pensionärsrådet fastställer den föreslagna ärendelistan.


Projekt - Brandsäkerhet i hemmet.



Bjuda in Berit Rollén författare till boken ” Vi vill inte bli gamla:
som äldreomsorgen ser ut idag” för vidare diskussion (denna punkt
har funnits med på tidigare möte).



Vidare diskussion om tillgänglighetsinventeringarna som görs i Botkyrka kommun (denna punkt fanns med på heldagen 2010).



Kontinuerlig uppdatering av upplevelseparken i Hågelbyparken.



Trafikfrågor på Hågelbyleden.



Information om demensboenden i Botkyrka kommun.



Bjuda in en ny demensförening som etablerats i Botkyrka och informera om sin verksamhet.



Bjuda in ansvarig att informera om FoU Nestor



Bjuda in ansvarig att informera om öppna jämförelsetalen angående
kosten och måltiderna med anledning av tidningsartikel i Mitti Botkyrka.

____________
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-15

§ 47
Övriga frågor
Eva Strömberg skulle vilja veta mer om framtiden för kiosken på Tumba
äldreboende. Frågan besvaras inte just nu men tas upp vid ett senare sammanträde.
Anders Runelund har lämnat tre frågor skriftligen.
 Hur ofta och på vilket sätt utför kommunen kontroll av kvaliteten på äldreboendena? Speciellt Carema. Om möjligt vill jag få tillgång till avtalet
med Carema.
 Utredningen om kommundelning visar på sidan 23 att Botkyrka har
dubbelt så hög årskostnad per person för äldre 87 år och uppåt. Har detta
varit känt sedan tidigare och vad kommer att göras?
 I Mitt i Botkyrka tisdag den 1 november redogjordes för rapport för äldreguiden. Vad kommer att göras för att rätta till de dåliga betygen (kompetens och förebyggande).
Rådet beslutar ta med frågorna till framtida sammanträden.
Angående workshopen om äldreplanen har e-post meddelande gått ut till
alla ledamöter men nu har en justering av tiden gjorts till kl. 14 - 16 och
plats är Alby Äng på Albyvägen 22. Från kl. 13 - 14 finns möjlighet att få
en rundvandring på Alby Äng. Den som är intresserad av rundvandringen
hör av sig till Carolina Andersson sekreterare.
Mahria Persson Lövkvist tar upp frågan om Carema. Kommunen har endast
en verksamhet på entreprenad som drivs av Carema, Tre källor i norra Botkyrka. Tillsyn genomfördes där den 13 oktober och det fanns inte något att
anmärka på. Några klagomål på verksamheten har inte kommit efter den senaste tidens uppmärksamhet i media.
__________
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2011-11-15/ ÅP
1
LMA, LMB, LMG

Läkemedeluppföljning i vårdens övergångar
och för äldre
ur HSF-förvaltningens perspektiv
Läkemedelsavstämningar, läkemedelsberättelser,
Läkemedelsgenomgångar i avtal och regelböcker
Åke Pehrsson och Ulla-Britt Thorslund
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Medicinska staben

2011-11-15/ ÅP
2
LMA, LMB, LMG

Helheten, likvärdighet och långsiktighet
 Helhetssyn – alla äldre ska ha rätt till samma uppföljning av
sina läkemedel och läkemedelsberättelse
 Kraven på vårdgivarna ska vara lika
 SLL-gemensamma definitioner och riktlinjer
 Kompetensstöd och elektroniskt förskrivarstöd mm
 Uppföljning av resultaten sker i jämförelse med SoS:s
kvalitetsindikatorer och öppen redovisning
 Utveckling och införandet av kvalitetskraven sker successivt
under åren 2010 – 2012 i takt med nya regelböcker och avtal.
 Utvärdering.

2011-11-15/ ÅP
3
LMA, LMB, LMG

Helheten i HSN:s krav i Avtal och
Regelböcker 2010-2012
SÄBO
Sluten vård
Akutsjukhus
Geriatrik
psykiatri

Hemsjukvård

>65 år i
eget boende

Läkemedelsavstämningar
I vårdens övergångar
Läkemedelsberättelse

Läkemedelsavstämningar
I vårdens övergångar
Läkemedelsgenomgångar
Årligen och vid behov
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4
LMA, LMB, LMG

Beskrivning (enligt Socialstyrelsen)
Läkemedelsavstämning
Läkemedelsavstämning är en metod för säker läkemedelsanvändning
som kan användas i alla vårdformer och både för korta och långa
vårdtider. En systematisk läkemedelsavstämning innehåller
sammanfatningsvis följande steg:




Vid ny kontakt eller inskrivning: Kartlägg vilka läkemedel patienten
är ordinerad, samt vilka läkemedel (inkl receptfria) patienten faktiskt
använder
Under vårdtiden: Dokumentera läkemedelsändringar och ange orsak
tilländringar. Håll patienten och ev närstående informerade och
uppdaterade.
Vid utskrivning: Identifiera vem som ska ha information om
patientens läkemedelsanvändning och överför relevant information
senast ett dygn efter utskrivningen. Ge patienten en aktuell skriftlig
läkemedelslista och gå igenom innehållet tillsammans med patienten.
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LMA, LMB, LMG

Beskrivning (enligt Socialstyrelsen)
Läkemedelsberättelse
Läkemedelsberättelser är ett sätt att förbättra kommunikationen
mellan sjukhusvården och primärvården och ska ingå i
utskrivningsmeddelandet efter en sjukhusvistelse.
Läkemedelsberättelsen är ett enkelt redskap för att minska
överföringsfel av läkemedel för patienter som går från sjukhusvård till
en annan vårdform.
Av läkemedelsberättelsen ska framgå vilka förändringar som har gjorts
i patientens läkemedelsbehandling under vårdtiden och orsaken till
ändringarna. Läkemedelsberättelsen ges till patienten och skickas
också till nästa vårdgivare, exempelvis kommunen eller primärvården.
Läkemedelsberättelsen ska innehålla:
 En kort beskrivning av inläggningsorsak, vad som gjorts och vad som
planeras
 Vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför
 En läkemedelslista med information om preparat, dosering, verkan och
speciella anmärkningar

2011-11-15 / ÅP
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LMA, LMB, LMG

Beskrivning (enligt Socialstyrelsen)
Läkemedelsgenomgång









Dokumentation om patientens sjukdomsbild, aktuella symtom och
aktuella tidigare ordinarie läkemedel samlas in
Gruppen går igenom och diskuterar patientens läkemedelslista.
Patienten och närstående ges möjlighet att redogöra för patientens
läkemedelsintag, beskriva olika reaktioner på läkemedlen och ställa
frågor
Genomgången ska också klargöra om patienten tar andra läkemedel
eller naturmedel än de som finns på listan, eller om det finns
läkemedel på listan, som patienten inte tar.
För varje läkemedel granskas om det finns en aktuell indikation och
om läkemedlets effekt har utvärderats. Vidare analyseras risken för
interaktioner och biverkningar. Varje läkemedel ska kritiskt
ifrågasättas, särskilt om det rör sig om långvariga behandlingar.
Om patienten har ordinationer från flera olika läkare kan dessa behöva
kontaktas i samband med läkemedelsgenomgången
Resultatet av genomgången blir en uppdaterad och relevant
läkemedelslista
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LMA, LMB, LMG
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LMA, LMB, LMG

2010-03-25 / ÅP
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LMA, LMB, LMG

Närsjukvård

Regelboken 2011 för Husläkarverksamhet
med basal hemsjukvård
Vårdgivaren skall:
Prioritera äldre med stora och sammansatta
vårdbehov samt kroniskt sjuka patienter till
fasta och kontinuerliga vårdkontakter samt
koordinera vården och
läkemedelsbehandlingen för dessa
patientgrupper

Närsjukvård

Regelboken 2010 för Husläkarverksamhet
med basal hemsjukvård
Husläkarverksamheten har ett särskilt
ansvar för patienternas samlade
läkemedelsbehandling utifrån ett
helhetsperspektiv, samt ett
koordinationsansvar när det gäller
läkemedelsbehandling

Närsjukvård

Regelboken 2010 för Husläkarverksamhet
med basal hemsjukvård
 För samtliga patienter inskrivna i hemsjukvården
ska en årlig läkemedelsgenomgång göras

 För samtliga patienter som är 65 år och äldre och
har sju eller fler läkemedel i stående medicinering
ska en årlig läkemedelsgenomgång göras

Utvecklingsavdelningen

Våra läkemedel till äldre i Botkyrka
Sten Ronge
apotekare

Utvecklingsavdelningen

Topplista läkemedel till invånare 65+ i Botkyrka kommun senaste 12 mån
Användning i huvudsak
Blodförtunnande
Blodfettsänkande
Vätskedrivande
Hjärta, blodtryck
Blodtryck
Hjärta, blodtryck
Hjärta, blodtryck
Syrahämmande
B12‐brist
Blodtryck
Smärlindrande
Blodsockersänkane
Blodtryck
Hjärta, blodtryck
Mot kärlkramp
Mot urkalkning
För sömnen
För ämneomsättningen
Hjärta, blodtryck
Blodförtunnande

Acetylsalicylsyra ( Trombyl )
Simvastatin ( Simvastatin Sandoz )
Furosemid ( Impugan )
Enalapril ( Enalapril Sandoz )
Amlodipin ( Amlodipin Sandoz )
Ramipril ( Ramipril Hexal )
Metoprolol ( Metoprolol Sandoz )
Omeprazol ( Omeprazol Ratiopharm )
Cyanokobalamin ( Betolvidon )
Felodipin ( Felodipin Ratiopharm )
Paracetamol ( Alvedon )
Metformin ( Metformin Meda )
Hydroklortiazid Och Kaliumsparande…
Kandesartan ( Atacand )
Isosorbidmononitrat ( Imdur )
Kalcium, Kombinationer ( Kalcipos‐D )
Zopiklon ( Imovane )
Levotyroxin, T4 ( Levaxin )
Losartan ( Losartan Teva )
Warfarin ( Waran )
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