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22.08.2012.

Nr
8

Plats och tid

Kommungården i Överby tisdagen den 22.08.2012 kl 19.00 –

Beslutande

X Jan-Anders Öström
X Henrietta Hellström
Britt Berthén-Eklund
X Kerstin Wikgren
Rune Söderlund
Hans Christensen
Sussie Fagerström
X Mikael Stjärnfelt
Nicolaj Dahlén
Monica Häggblom

Ordf.
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Föredragande

X Jonna Granberg
X Pauliina Körkkö

Vik. socialsekreterare
Äldreomsorgsledare

Övriga närvarande

Paragrafer

105 - 119

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Jan-Anders Öström

Jonna Granberg

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 22.08.2012 efter mötet.

Mikael Stjärnfelt

Henrietta Hellström

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby onsdagen den 23.08.2012 kl. 09.00.

Intygar

Jonna Granberg

Utdragets riktighet
bestyrks
Ort och tid

Underskrift
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SOCIALNÄMNDEN

105 107

2

22.08.2012

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
SN § 105
BESLUT:
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
SN § 106
Mikael Stjärnfelt och Henrietta Hellström föreslås som protokolljusterare.
Protokolljustering efter mötet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SN § 107

Äldreomsorgsledaren delar ut en ny beredning gällande § 109
Yttrandebegäran över riktlinjer för vård och omsorg.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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AVTAL RÖRANDE SAMMANHÅLLEN HEMVÅRD
SN § 108
Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård
Eckerö kommun har varit med i pilotprojekt för sammanhållen hemvård
under tiden 01.03.2011-31.01.2012. Inom pilotprojektet har hemtjänsten
vid behov utfört insulin- och fragmingivning, blodtrycksmätning, sårvård,
benlindning och kateterspolning medan hemsjukvården har utfört t.ex.
tillsynsbesök, tagit ut sopor och hämtat posten. Under pilotprojekttidens
första fyra månader hade hemtjänstpersonal utfört ca. 77 timmar
hemsjukvårdsuppgifter. Därefter minskade uppgifterna så att sista
månaderna i projektet utfördes detta 2-3 timmar per månad.
Hemsjukvårdsuppgifterna utfördes huvudsakligen på Solgården där de
boende behövde också annan hjälp och vård. Personalen upplevde att
arbetet flöt på smidigare eftersom man inte behövde vänta på
hemsjukvårdspersonal för att ge t.ex. insulin.
Syftet med avtalet är att om hemtjänsten utför dessa vårdrelaterade
uppgifter kunde hemsjukvården istället erbjuda mer avancerad sjukvård i
hemmet innan de äldre behöver flyttas till en annan vårdnivå, vilket skulle
gynna både hemvårdsklienterna och vara samhällsekonomiskt effektivt
totalt sätt. Att ha sammanhållen hemvård ger bättre kvalitet för klienterna
då en och samma personal kan utföra flera uppgifter än tidigare.
För en närvårdare är det en fördel att få använda den kunskap som man
har utbildning för i praktiskt arbete. På Solgården har alla ordinarie
personal närvårdarekompetens. Det betyder att nästan alla ordinarie
personal kan utföra hemsjukvårdsuppgifter.
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Forts § 108
Avtal (bilaga) har tagits fram för ”Sammanhållen hemvård” av
arbetsgruppen som tillsattes via ÅHS. Arbetsgruppen har bestått av
representanter för ÅHS, Ålands Kommunförbund, Mariehamns stad,
Eckerö kommun och skärgården. De kommuner som deltar i
sammanhållen hemvård skall underteckna avtalet. ÅHS skall
sammankalla berörda kommuner för en genomgång av avtalet hösten
2013.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att ta del av
avtalet och föreslår att det förs till kommunstyrelsen för godkännande.
Ledamot Kerstin Wikgren föreslår att avtalet i dess nuvarande form inte
kan godkännas. Ledamöterna Henrietta Hellström, Mikael Stjärnfelt och
Jan-Anders Öström understöder Wikgrens förslag. Hellström föreslår att
det ur avtalet bör framgå att ÅHS och kommunen ska byta
arbetsuppgifter timme mot timme och att den part som eventuellt utför
merarbete ersätts till självkostnadspris enligt vad tjänsten kostar att
producera. Övriga ledamöter understöder Hellströms förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen föreslå att avtalet i
dess nuvarande form inte godkänns. Vidare föreslår socialnämnden att
det ur avtalet bör framgå att ÅHS och kommunen ska byta
arbetsuppgifter timme mot timme och att den part som eventuellt utför
merarbete ersätts till självkostnadspris enligt vad tjänsten kostar att
producera.
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YTTRANDEBEGÄRAN ÖVER RIKTLINJER FÖR OMSORG OCH VÅRD VID
DEMENSSJUKDOM
SN § 101
Bilaga – Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom
Landskapsregeringen tillsatte en arbetsgrupp hösten 2010 för att se över
och utarbeta riktlinjer för de vård- och servicekedjor som personer med
demenssjukdom, oavsett ålder, kommer i kontakt med. Arbetsgruppens
syfte med riktlinjerna och rekommendationerna i dessa är att ge
förutsättningar för en modern, evidensbaserad demensomsorg och –
vård som är kostnadseffektiv samtidigt som den tar i beaktande individen
och de individuella behoven.
En av de viktiga punkter som lyfts upp i rekommendationerna är att
kommunerna utser demenskoordinator/ansvarsperson för demensvården
i enlighet med de utgivna riktlinjerna.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
och – fullmäktige tar del av riktlinjerna för omsorg och vård vid
demenssjukdom
och
kommer
med
eventuella
yttranden.
Äldreomsorgsledaren har inga kommentarer eller synpunkter.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att återremitera ärendet till
äldreomsorgsledaren. Socialnämnden behandlar ärendet vecka 34.

SN § 109

Bilaga – Yttrande över riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom
Äldreomsorgsledaren har fått delta på arbetsgruppsmöte och har haft
möjlighet att framföra sina åsikter i ett tidigt skede av framtagandet av
detta dokument.
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ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsens
behandling godkänner bifogat förslag till yttrande om riktlinjerna för
omsorg och vård vid demenssjukdom.
Ledamot Kerstin Wikgren föreslår att socialnämnden inte godkänner
förslaget till yttrande. Ledamot Henrietta Hellström föreslår att
socialnämnden till kommunstyrelsen som bilaga sänder Wikgrens
sammanställning. Ledamot Stjärnfelt föreslår att man inför
kommunstyrelsen påpekar att innehållet i riktlinjerna för kommunen i
praktiken kan bli mycket resurskrävande. Övriga ledamöter understöder
Wikgrens, Hellström och Stjärnfelts förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att inte godkänna förslaget till yttrande.
Socialnämnden besluter vidare att som bilaga till kommunstyrelsen
sända Wikgrens sammanställning. Socialnämnden anser att
kommunstyrelsen i sitt yttrande bör påpeka att innehållet i riktlinjerna för
kommunen i praktiken kan bli mycket resurskrävande, t.ex. kravet på
tillgång till yrkesutbildad personal, demenskoordinator, ergo- och
fysioterapitjänster, finansiering av hjälpmedel som förordas samt
servicetelefontjänsten. Socialnämnden anser att riktlinjer för
kvalitetssäkring av demensvården är viktiga för att jämställa
demensvården på Åland. Socialnämnden anser att ett gott exempel på
förebyggande arbete är Virtuprojektet, vilket Eckerö kommun har goda
erfarenheter av.
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SYNPUNKTER ÖVER SOCIALVÅRDSPLAN 2013-2017
SN § 110
Bilaga: utkast till socialvårdsplan 2013-2017
Begäran om eventuella kommentarer eller synpunkter på utkast till
socialvårdsplan 2013-2017 har inkommit den 25.06.2012. Ändringarna är
markerade i gult.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden tar del av utkastet och
besluter att inte sända några synpunkter eller kommentarer till Ålands
landskapsregering, då förändringarna i utkastet är rimliga och inte
innehåller någonting som borde anmärkas på.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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GODKÄNNANDE AV ÅOF GRUNDAVTAL
SN § 111
Bilaga: förslag till reviderat grundavtal
Ålands omsorgsförbund har inkommit med förslag till reviderat grundavtal
för godkännande.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden tar del av grundavtalet och
inför kommunstyrelsen och fullmäktige besluter att förorda godkännande
av grundavtalet och sänder detta till Ålands omsorgsförbund senast till
den 31 augusti 2012.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen och fullmäktige
förorda godkännande av grundavtalet.
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DELGIVNINGAR
SN § 112
1.
2.
3.
4.
5.

Info från Fountainhouse
Info från Folkhälsans familjerådgivning
ÅOF minnesanteckningar
Stiftelsen hemmet vårdavgifter 2013
Nya blanketter

Antecknas till kännedom.
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