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Tema: Måltid/Rehabilitering  
Mötet inleddes med att distriktsarbetsterapeut Anette Jansson visade lokalerna 
för dagrehabiliteringen, träff med personal och en av de fyra grupper som 
deltar.  
Måndag-torsdag mellan 9.30–14.00 hålls verksamhet med personer som har 
rehabiliteringsbehov efter exempelvis en sjukhusvistelse. Detta görs i 
samarbete med vårdcentralen och behovsprövning sker efter tre veckor. 
Fredagar hålls öppet hus mellan 10.00–12.00, ca 12-13 personer kommer 
varje fredag. 
Distriktarbetsterapeut Anette Jansson informerar att den sociala biten är lika 
viktig som själva träningen och att lunchen äts tillsammans. 
Arbetsterapeuterna gör även hembesök och besöker de omsorgsboenden som 
kommunen har. 
Stimulanspengar för 2018 används för projektverksamheten. En utvärdering 
som gjorts visar statistik på hur många som idag inte behöver hemtjänst eller 
har behov av mindre insatser efter att de har deltagit i rehabiliteringen. 
Utvärderingen har använts vid en budgetkonferens och tjänstemännen har 
föreslagit att verksamheten ska fortsätta efter att projektet upphört. 

 
Socialchefchef Ingrid Holmgren öppnar därpå temat med att redogöra för 
Äldreplanens strategier för främjande och förebyggande arbete och påminner 
om målet Att bedriva ett förebyggande arbete på ett strukturerat och 
kvalitetssäkrat sätt. Det målet följs i rehabiliteringsarbetet, genom bland annat 
regelbunden mätning och uppföljning. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren fortsätter med målet för måltid i äldreplanen, som 
är Att förbättra måltidsupplevelsen för främjande av god livskvalitet hos de 
äldre. Ett tillagningskök som lagar specifik mat för äldre har nu färdigställts 
på Björkhaga. Socialchefen lämnar därmed över ordet till tf enhetschef Raija 
Sundin och måltidschef Stefan Lahti. 
 
Tf enhetschef Raija Sundin börjar med att informera om sitt ansvarsområde 
avseende måltid. Ansvaret är för själva matsalsdelen med extra tjänster som 
hjälper till och serverar maten tillsammans med anställda som har det med i 
sin planering. Det som sker innanför disken har måltidschef Stefan Lahti 
ansvar för. Måltidschef Stefan Lahti tar därmed över och redogör för 
tillkomsten av tillagningsköket på Björkhaga. All mat tillagas nu i köket på 
Björkhaga, även till matlådor. Köket har valt att göra så lite halvfabrikat som 
möjligt. Huvudråvaran från köket i Björkhaga går även till Fyrklövern. Fler 
kockar har anställts, sammanlagt jobbar sex stycken i köket sju dagar i 
veckan. 
 
Mona Johansson ställer en fråga om vilka som får äta på Björkhaga vilket 
besvaras av tf enhetschef Raija Sundin och måltidschef Stefan Lahti. 
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Måltidschef Stefan Lahti informerar vidare att ambitionsnivån avseende 
ekologisk mat har sänkts till förmån för närproducerad och regionalt 
producerad mat. 
Lars-Erik Book påminner om Hällefors som eko-kommun och om krav som 
finns på närodlat vilket delvis besvaras av ordförande Christina Johansson och 
måltidschef Stefan Lahti som informerar att Hällefors ligger över 
genomsnittet i länet avseende närproducerat. 
 
Sven-Åke Lundh ställer en fråga om begreppet äldremat vilket besvaras av 
måltidschef Stefan Lahti. 
 
Mona Johansson ställer en fråga om maten för de äldre i Grythyttan vilket 
delvis besvaras av måltidschef Stefan Lahti. Detta föranleder en diskussion 
gällande matlådor på helgen för de äldre på Sörgården i Grythyttan.  
 
Ordförande Christina Johansson skickar med två frågor till måltidschef Stefan 
Lahti, dels om lång väntetid för att bli serverad varmrätten på Björkhaga samt 
att enligt uppgift tar lunchmaten slut? Återkoppling är önskvärd till 
nästkommande möte. 
 
Curt Nilsson, PRO Hällefors ställer en fråga om hur de äldre kan vara med 
och påverka matsedeln vilket besvaras av måltidschef Stefan Lahti och tf 
enhetschef Raija Sundin.  
 
Sven-Åke Lundh föreslår att ett kostråd inrättas. 
 
Måltidschef Stefan Lahti informerar om den personalbrist som råder inom 
måltidsverksamheten vilket påverkar både planering och utförande. 
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§ 20 
Val av justerare 
Mona Johansson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll den  
19 september, klockan 10.00.   
 
 
 
§ 21 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
 
 

§ 22 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskick. 
 
 
 
§ 23 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna utan erinran. 
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§ 24 
Information från socialchef (muntligt) 

 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för länets statistik gällande 
Sammanhållen vård och omsorg. En powerpoint-presentation visas som läggs 
som bilaga till protokollet. 
 
Curt Nilsson PRO Hfs ställer en fråga om kostnadsfördelning vilket besvaras 
av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johnny Molander Argenta ställer en fråga om prissättningen vilket besvaras 
av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
  

 
 

Med detta är KHR/KPR informerade. 
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§ 25 
Information om ärendehantering från slutenvården tom 
juli 2018 

 
Ärendet 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård.  Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt 
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 
 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk 
reglering under 2018. 

 
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i 
ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i 
hemmet. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid 
inskrivning. Risker och behov måste identifieras och planeringen anpassas 
utifrån den enskildes behov.  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov. 
 
Fram till och med juli månad har kommunen hanterat 231 ärenden från 
slutenvården. Tre ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till 
nästkommande månad. 

 
Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens 
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter 
inom somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter 
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar 
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retroaktivt på individnivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som 
vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  

  
 

 
Med detta är KHR/KPR informerade. 
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§ 26 
Behov av vård- och omsorgsboende maj, juni 2018 
 
Under maj månad hade 10 personer behov av vård och omsorgsboende  
- samtliga har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 5 personer tackat ja till erbjuden plats 
• 5 personer har tackat nej  

 
Under juni månad har 3 personer haft behov av vård och omsorgsboende  
- 3 personer har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 2 personer tackat ja till erbjuden plats 
• 1 person har ej lämnat besked   

 
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Riktlinjer för korttidsplatser 
har reviderats. De nya rutinerna samt riktlinjerna skapar bättre förutsättningar för 
att korttidsplatserna inte ska användas under för lång tid utan vara 
ändamålsenliga. 
 
Johnny Molander Argenta ställer en fråga om tidsperspektivet gällande 
ansökan om vård och omsorgsboende, vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Sven-Åke Lundh Argenta ställer en fråga om tillgängligheten till vård- och 
omsorgsboende vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Johnny Molander Argenta ställer en fråga om antal platser på Gillersgården, 
vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och ordförande Christina 
Johansson (M). 
 
 
 
 
Med detta är KHR/KPR informerade. 
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§ 27 
Information från KHR/KPR 
 
Representanter för de olika föreningarna/organisationerna informerade i stora 
drag om vad som görs och vad som är på gång i de olika föreningarna. 
 
Curt Nilsson, PRO Hfs ställer en fråga om fixarMalte vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren och ordförande Christina Johansson (M). 

 
 
 
§ 28 
Nästa mötesdatum 
 
Nästa mötesdatum är planerat till den 11 december klockan 13.30. 
Möteslokal: Kommunledningskontoret/Formens hus, konferenslokal 
Pyramiden.  
 
 
 
§ 29 
Övriga frågor 
 
Ordförande Christina Johansson (M) informerar om 30-års jubiléet på 
Sörgården. 
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