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Sekreterare 

 

Paragrafer 46-51 

Ordförande 

Sofia Cedenstedt 

 

Justeringsperson 

Nils-Erik Olofsson 

 

Underskrifter 

 Staffan Magnusson Justeringsperson 2 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras:  Anslagsdatu
m  
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Förvaringsplats för protokollet:  Förvaras  
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§ 46  

Inledning-Nils-Erik Olofsson  

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Ordförande vill tacka för den mandatperioden som har gått, tackar för ett bra samarbete med 
pensionärsföreningarna. Rådet tackar också av Nils-Erik som ordförande.  
Till justerare valdes Staffan Magnusson.  

 
 
 
 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 47  

Information från vård och omsorg 
  

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
 

Ärendebeskrivning 
Jennie Svensson, funktionschef hälso- och sjukvård och myndighetskontoret informerar 
följande:  
Inom palliativ vård har det utarbetats en utredningsplan av specialiserade palliativa vården 
där man samarbetar vårdcentral och kommun för att få den bästa planen och vården för 
patienten. Förslag på fortsatt arbeta som kan utveckla den palliativa vården kan vara:  

1. Satsa på att förbättra, viktigt med en läkarmottagning. 

2. Erbjuda alla patienter en individuell plan att patient och anhöriga är delaktiga i 
vårdplaneringen.  

3. Jobba med det gränsöverskriasande arbetet, en gemensam utveckling inom sjukhus, 
vårdcentral och kommun.  

4. Skapa kompletta team med ex sjukgymnaster, arbetsterapeut för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt även för andra patienter med olika sjukdomar som MS med 
mera.  

5. Erbjud bra alternativ när tryggheten i hemmet brister.  

6. Bredda specialiserade palliativa vården på jourtid.  

7. Förbättra uppföljning i svenska palliativa registret-personal fyller i en skattning efter 
patient har avlidit, på vilka åtgärder som gjorts.  

Vetlanda kommuns handlingsplan går även ut på att patienter och anhöriga ska känna till 
planen och vara trygga. Läkare och sjuksköterskor genomgår kontinuerligt kurser tillsammans 
inom palliativ vård. Man utbildar även varandra inom symptomsjälvskattning på boendena, 
för att man ska ha bästa kontrollen på patientens mående. Telefonkontakt på kommun och 
vårdcentral för att patient och anhöriga ska veta vart de ska vända sig om personen blir 
sämre.  

Nackdelen och det som man vill förbättra är kontakt med olika läkare, personalbrist, 
rekrytering och kompetensförsörjningen.  

Man vill som tidigt projekt jobba med förebyggande träning, stärkande övningar och rätt 
kosthållning, arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder kostnadsfria hembesök för att se 
vad som kan åtgärdas i hemmet och vad som kan underlätta och förebyggas.  
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Inom äldreomsorgen är det ute en ny äldreomsorgslag på remiss.  

Boenderådet försöker få i gång sin verksamhet igen efter pandemin med anhörigträffar, fika 
mm.  

Estergruppen vill involvera personer som har någon närstående eller vän som har varit sjuk 
eller behövt hjälp på hur de upplevde vården, vilka erfarenheter de fick av det. Kontakta 
Jennie Svensson om man är intresserad av att vara med.  

En punkt som man hade en fråga om var ventilation och luften på boenden, och där fick vi till 
svar att det har satts upp Air Conditioner i alla samlingsrum på boendena, för att kunna 
reglera temperaturen under de varmaste dagarna.  

 

  

 

Beslutet skickas till 
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§ 48  

Kommunala pensionärsrådets reglemente 
  

Förslag till beslut 
Beslutet noteras till protokollet 

 

Ärendebeskrivning 

Reglementet för kommunala pensionärsrådet 2023 - 2026 är godkänt och klart för att 
skickas in till KF för beslut och fastställande.  

  

Beslutet skickas till 
Maria Isacsson  
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§ 49  

Uppföljning av förmiddagen 

Förslag till beslut 
Information noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Rådet delades in i 3st grupper och fick lyssna till Markus Tingvall, Njudung Energi, Pia 
Johansson Strid, parkförvaltningen och studiebesök på Tegnérhuset av Bethina Knutsson. 
Förmiddagen var väldigt uppskattad och informationen från alla grupperna var väldigt 
intressant och lättsam. Det var mycket bra att man delades in i mindre grupper, detta gjorde 
att man vågade ställa frågor och man fick till en bra dialog!  

  

Beslutet skickas till 
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§ 50  

Sammanträdestider för 2023 

Förslag till beslut 
Informationen noterades till protokollet 

 

Ärendebeskrivning 

Under KPR:s beredningsmöte bestämdes preliminära datum för rådets möten 2023. Senast 1 
april 2023 ska representanter väljas till den nya mandatperioden, under första mötet sitter 
nuvarande representanter kvar. Ny ordförande har valts in till första mötet även KS 
representant. Datumen för 2023:  

• 16 februari 
• 11 maj 
• 21 september 
• 23 november 

2023 års workshop är inplanerade 11 maj och 9 november. 

  

Beslutet skickas till 
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§ 51  

Övrigt 
 

Förslag till beslut 
Information noteras till protokollet.  

 

 

Ärendeinformation 

Inga övriga frågor ställdes.  

  

Beslutet skickas till 
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