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MINNESANTECKNINGAR
Datum

2021-02-26
Nämndsadministrationen
Aya Al-Karkhi, 0418-47 52 82
aya.al-karkhi@svalov.se

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshindrade och pensionärer.
Plats
Datum
Deltagare

Digitalt via teams och i kommunhuset, Svalöv, Fullmäktigesalen.
2021-02-26, klockan: 13.30 -15:00
Ingrid Ekström, ordförande
Angelie Fröjd, Ledamot
Ann Pettersson, ledamot
Wioletta Kopanska Larsson, ledamot
Aya Al-Karkhi, sekreterare
Emelie Lyrefors, nämndadministratör
På plats: Claes-Göran Skogh (SPF Svalöv)
Sven Mårtensson (SPF Teckomatorp)
Sven-Göran Larsson (PRO Svalöv)
Nils Alvar Eksten (Diabetesförbundet)
Einar Westin (SPF Oden Röstånga)
På distans: Ingrid Johnsson (PRO Stenstad)
Nils-Erik Jönsson (PRO Teckomatorp)
Thomas Nilsson (SPF Svalöv)
Bengt Zander (PRO Svalöv)

Genomgång av föregående minnesanteckningar
Ordförande Ingrid Ekström öppnar mötet och välkomnar alla.
Upprop genomförs.
Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar.

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkänns med ändringar som kompletterats under punkt övrigt.

Inkomna skrivelser
Skrivelser från SPF Svalöv, samt PRO Svalöv.
Svar från Ingrid Ekström: Förvaltningen gör en ansökan till satsningar. Därefter görs
en preliminär beräkning som ska utgå från befolkningsstatistiken i kommunen och
det görs på förhand. Den preliminära beräkningen ligger till grund för vad som
sedan betalas ut. Sektorschef Madelene Moberg och vård- och omsorgsnämnden
är tydliga med att satsningar på äldrevården ska göras. Detta är upp delat i 2 delar,
äldreomsorgslyftet och äldreomsorgssatsning. För Svalövs del innebär detta att vi
kan ansöka om ca 6,9 miljoner för projekt inom äldrevård och omsorg. Detta är en
preliminär beräkning och kan komma att ändras. Andra pågående satsningar inom
vård och omsorgssektorn är bland annat kunskapslyftet som syftar till att förbättra
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svenskan för personalen som arbetar inom äldrevården och
undersköterskeutbildning för ej utbildade inom äldrevården.
Angelie Fröjd, ordförande i vård och omsorgsnämnden tillägger att en fortsatt
utveckling kommer att pågå även under 2021 för personalen i vård och omsorg. Vi
har utvecklingsplaner för demensvård, välfärdsteknik, dokumentation samt
kompetenssatsningar. Svalövs kommun är en aktiv arbetsgivare och kommer att
vara det även i fortsättningen när det gäller att ansöka om statliga bidrag till hela
vårdomsorgen.

Digitalt-besök av Cecilia Persson, Verksamhetschef vårdcentralen

Svalöv

Verksamhetschef för vårdcentralen Svalöv deltog digitalt på mötet och informerade
om rådande läge och svarade på frågor, se bifogad information.

-

Det är ca 45 personal med blandad kompetens som arbetar i Vårdcentralen
i Svalöv.

-

Äldrevårdsmottagning för 75 år + (består av 2 sjuksköterska tillsammans
med en läkare) den kan man nå på 0418- 65 15 41, telefontid mellan 10-12
på vardag.

-

Samarbete med kommun gällande ungdomarna som hoppar av gymnasiet,
erbjuder på hälsosamtal/ må bättre och inte hoppar av skolan samtal.

-

Samarbete med ICA Teckomatorp om att sälja mindre snus och cigaretter.
Folkhälsoarbetet är viktigt, alla ska hjälpas åt.

Angelie Fröjd tillade att samarbete med kommunen och Vårdcentralen gällande
primärvård, Mikael Lindberg har sett över folkhälsoplanen och gör ett fantastiskt
samarbete och arbete inom folkhälsoarbete.
Fråga: hur ser tidsplanen ut för Covid-19-vaccin i Svalöv?
Svar från Cecilia: vi har vaccinerat 330 personer som har fått båda dos 1 och dos 2
och vi har börjat på alla särskilda boende, personalen som jobbar där, de som har
hemvård som bor hemma och denna vecka vi har vaccinerat de som har hemtjänst.
Nästa vecka är det ålders delning så börja vi med 84 år uppåt, veckan efter bli det
från 76 år till 83 år.
Fråga: gällande luftfuktare på väntrum i vårdcentralen?
Svar: detta är smittskydd Skåne som ska ta beslut om att detta ska finnas. Cecilia
Persson tar det med sig och frågar smittskydd på Regionen. VC har satsat 3
miljoner på ventilationen och det har blivit bättre sedan dess. Det har inte
förekommit någon covid-19 smitta på VC.
Fråga: Hur har det förändrats för vårdcentralen senaste året, då är det många som
väljer digitalt kontakt eller telefonsamtal?
Svar från Cecilia: Vi inväntar på upphandling den är oklart ännu gällande digitalt
videosamtal med patient så i dagsläget kan detta tyvärr inte ske. Men vi kan
erbjuda möjligheten att man kan boka samtal via telefonsamtal visa SIP mötena är
via telefonen (SIP=samordnad individuell planering mellan vård-hemvårdrehabilitering och socialtjänst, inför planerad hemgång från sjukhus).
Fråga: gällande kunskapen inom geriatrik.
Svar från Cecilia: Alla läkaren i Vårdcentral har grundkompetens i ämnen,
konsultation finns alltid möjlighet att ta hjälp om det skulle behövas. Alla patienter
har sin egen listade läkare men kan även ringa till äldrevårdsmottagning för 75 år +
(bistår av 2 sjuksköterska tillsammans med en läkare) den kan man nå på 0418- 65
15 41 telefontid mellan 10-12 vardag. Broschyrer kommer att skickas ut till alla
kommunmedborgare, från ålder 95 och uppåt. Finns mer information på
Vårdcentralens hemsida.
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Fråga: hur hög är belastningen här i Svalöv?
Svar från Cecilia: Belastningen är hög på VC men alla som behöver sjukvård får tid
samma dag om det är akut. Rekrytering av läkare sker kontinuerligt.
Kontakt uppgifter till Cecilia Persson cecilia.persson@skane.se.

Övrigt


Frågan om bänkar har kommit upp igen gällande utplacering av bänkar i
Svalöv.
Svar: I kontakt med Mats Dahlberg kommer följande information:

-

Västervång i Svalöv och Kågeröd har fått 11 nya bänkar utplacerade.

-

Byte av bänkar i Teckomatorp parken och Tågarps torg

-

Lekplatser i Svalöv, Billeberga, Tågarp och Teckomatorp har fått nya
picknickbord

-

Nya picknickbord vid Svalövs sjö ska placeras ut

-

Aktivitet parkerna i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd har fått nya
picknickbord
Man har även planer på ytterliga uppfräschning och utökningen av bänkar i
alla tätorter.
Bänkar i Norrevång önskas.
Fråga: handikappanpassade lekplatser i Svalövs kommun?
Svar från Angelie Fröjd: Vi har sedan innan tagit beslut om att bygga en
handikappanpassade lekplats i Teckomatorp samt att Svalövs Bostäder
ser över vart ska vi kunna placera en handikappanpassade
möte/lekplatser i Svalöv. Men många av byggnationerna har stått still
på grund av Coronapandemin.



Inrätta servicevärdar till alla äldreboenden
Svar från Angelie: vi har haft gott om personal som haft tid att göra arbetet
men sedan Coronapandemin införde vi inflyttningsstopp på våra särskilda
boende för att skydda de utsatta. Vi tar upp det på nytt.



Trottoarkant, framkomlighet för permobiler, rullatorer



Kunskap inom geriatrik
Svart finns under punkt 4, information från Vårdcentralen Svalöv.



Hyressättning på äldreboenden
Svar: bjuda in lokalstrateg till nästa möte.



Öronmärkta pengar gällande äldreomsorgslyftet, vilka åtgärder är
planerade? ökade bemanning i hemtjänst och på boenden? Utbildning på
vårdbiträden under betald arbetstid? Timvikarier – anställa? Förbättra
miljöer?
Svar från Angelie Fröjd: Utbildningsinsatsen som startade 2020 med
kompetenssatsning kommer att fortsätta under 2021. Satsningar på miljöer
finns även på agendan. Den politiska viljan finns om att besluta om att
förbättra måltidsmiljöerna som är på gång på äldreboendena även
språkutbildning för vårdanställda för att få in fler i arbetet.

Förslag till nästa sammanträde:


Hyressättningen på äldreboenden

Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och mötet avslutades med
enkel förtäring.

Underskrift av mötets sekreterare

Aya Al-Karkhi
Vik. Nämndadministratör

Bilaga till minnesanteckningarna
Skrivelse från SPF Svalövs, KS 27-2021
Skrivelse från PRO Svalövs, KS 05-2021
Sammanställning av Vårdcentralen Svalöv 2020

Sammanställning av Vårdcentralen Svalöv 2020
Vårdcentralen Svalöv hade 10 823 listade patienter och ungefär 45 anställda. Bland de anställda finns
läkare (distriktsläkare, ST-läkare och AT-läkare), sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor,
diabetessjuksköterskor, astma/KOL sköterska, distriktssköterskor, kurator, undersköterskor,
sekreterare, receptionister, vårdbiträde, fysioterapeuter, arbetsterapeut och rehabkoordinator.
Under 2020 gjordes det 56 537 besök och olika vårdkontakter. Fysiska besök var 29 781 och av dessa
var 9 512 läkarbesök.
I telefonrådgivningen inkom det 41 153 samtal som våra sjuksköterskor besvarade.
Vi har en diabetesmottagning med en ansvarig läkare och två diabetessköterskor.
Distriktssköterskemottagningen har under 2020 bemannats med fyra distriktssköterskor som även
har varit inblandade i Samordnade individuella planer för sår inom bland annat äldreomsorgen.
Vår äldrevårdsmottagning har vi en distriktssköterska, en sjuksköterska och en läkare som är ansvarig
för.
Våra mindfulnessgrupper har vi en psykiatrisjuksköterska som tar hand om. Det har förts lite statistik
över det upplevda psykiska måendet efter åtta veckors mindfulness, vilket visade fina resultat. Bland
annat skattades ångesten till att ha minskat med 58 % och stress och oro med 32 respektive 33 %.
2021 har vi även utökat med Mediyoga (Medicinsk yoga) för patienter.
Vår fysioterapi/rehabavdelning består av fyra fysioterapeuter samt en arbetsterapeut och
rehabkoordinator. Det hålls grupper hos fysioterapeuterna också som till exempel artrosskola.
Rehabkoordinatorn är bland annat behjälplig vid sjukskrivningar och rehabilitering för att återgå till
arbete efter en sjukskrivning, kontakt med arbetsgivare och försäkringskassa med mera.
Vår astma-/KOL-mottagning består av en läkare och två astma-/KOL-sköterskor där det bland annat
görs spirometrier på vårdcentralen.
Under 2020 startades det upp en livsstilsmottagning där vi har en sköterska som håller i
livsstilssamtal för de som behöver stöd i livsstilsförändringar. Det börjades med 40-åringar och
kommer att fortsätta under 2021.
Vi har en psykiatrimottagning där det finns tre psykiatrisjuksköterskor som har samtal med patienter
som behöver stöd eller hjälp med samtalskontakt. Under 2021 har vi utökat denna grupp med en
kurator också.
På vår provtagning har vi sex undersköterskor som tar hand om provtagning ca 500 patienter för
provtagning i veckan och under 2020 har det blivit extra mycket med tanke på Corona-pandemin och
alla extra provtagningar som denna har medfört ca 1500 covidprover och 100 antikroppstester.
Utöver verksamheten på Vårdcentralen har vi även BVC-mottagning på Familjecentralen Guldkornet.
De delar lokaler med öppna förskolan och barnmorskemottagningen och bemannas av två
distriktssköterskor och två barnsjuksköterskor. Varje vecka finns det också läkare på plats för de små
barnen.
Vi har läkare som har hand om de olika äldreboenden som finns i kommunen och som gör hembesök
vid behov förutom att de finns behjälpliga vid ronder med kommunens sjuksköterskor. Under 2020
gjordes det 171 Samordnade individuella planer (SIP) på patienter med behov av detta.
Ambulansen kommer och hämtar patienter ca 1-2 gånger i veckan.
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