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Falu kommun 
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Justerandens signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13  Val av justerare 

Beslut 

KPR beslutar att utse Urban Björn att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 14 Pågående revidering av Boendeplan för äldre 2014-2030 

Omvårdnadschef Pia Joelson informerar om att det pågår en revidering av nu gällande 

boendeplan. Ett förslag till reviderad boendeplan kommer att skickas ut på remiss under 

sommaren.   

 

För att möta de äldres behov byggs det just nu ett vård- och omsorgsboende i Hälsinggården. 

För de närmaste åren, 2016-2018, diskuteras ytterligare alternativ till ut- och nybyggnation.  

 

Elisabet Ottervald (SPF) undrar vad det finns för planer för Källestugorna, Lyssfallsstugorna, 

Bjursåsstugorna, Aspebodastugorna, Risholnsstugorna och Ramvägen. Pia Joelson svarar att 

vissa av dem inte längre är i kommunens regi, men gemensamt för dem alla är att det de 

kommer att finnas tillgängliga på den öppna bostadsmarknaden när de blir lediga. Det är inte 

lämpligt att göra om dem till vård- och omsorgsboenden då badrummen är för små. 

 

Invånarantalet ökar i Falu kommun. Målsättningen är att det kommer att behöver tillkomma 

cirka 200 nya bostäder per år. 

 

Beslut 

 KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 15 Redovisning av brukarrevision på Gruvrisgården 

Högskolan Dalarna har en brukarrevisionsutbildning. Under utbildningen får studenterna vara 

med och utforma enkäter, genomföra intervjuer och återrapportera resultat till berörda 

verksamheter. Genom detta får man en bra uppfattning om hur det ser ut ute i 

verksamheterna. Resultatet är en kvalitetsmätning och ger ett bra komplement till kommunens 

interna uppföljningar.   

 

Det har nu genomförts en brukarrevision på vård- och omsorgsboendet Gruvrisgården. 

Revisorerna Elisabet Ottervall, Birgitta Lindberg och Anette Kruse redovisar resultatet av 

revisionen. Enhetschef Ingela Blomström berättar att de på Gruvrisgården förtydligat 

genomförandeplanens syfte samt delegerat insulingivning till undersköterskor till följd av de 

synpunkter och förslag som framkom i rapporten.   

 

 Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet.  
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lethonen informerar kring 
patentsäkerhet och svarar på frågor om mediciner 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tuulikki Lethonen informerar om det kontinuerliga 

patientsäkerhetsarbete som pågår. En film rörande den nya patientlagen visas. Lagen har 

kommit till för att samla alla bestämmelser rörande hälso- sjukvård samlats och på så sätt 

gjorts mer tillgänglig. I den nya patientlagen ligger fokus på patientens delaktighet och 

valfrihet. Mer information hittar du på Sveriges kommuner och landstings hemsida skl.se. 

 

Det är landstinget som är ansvarig för en patients läkemedel. Kommunen är ansvarig upp till 

sjuksköterskenivå. En gång per år görs det en läkemedelsgenomgång för dem som är boende 

på vård- och omsorgsboenden. Syftet med genomgången är att om möjligt minska 

psykofarmaka och mediciner med biverkningar.  Det är bevisat att de som har många olika 

slags läkemedel faller mer. På Socialstyrelsens hemsida finns Öppna jämförelser, som 

redovisar statistik inom området. 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 17 Hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap – kan vi göra mer? 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, Helena Hellberg Sandberg berättar om varför 

det är så viktigt med fysisk aktivitet. Hon berättar vilka fördelar träning har för hela kroppen 

både fysiskt och psykiskt. 

 

Det pågår ett preventivt arbete för att minska antalet fall. Anna Hägglund och Helena 

Hellberg Sandberg ska tillsammans med Kristina Knutsson Sjölund från 

kommunrehabiliteringen träffa Räddningstjänsten för att prata om fallolyckor. Kommunen har 

en kommunfixare som man kan kontakta för att få hjälp med att sätta upp gardiner etcetera. 

Telefonnumret till Kommunfixaren är 023-826 57. Helena Hellberg Sandberg uppmanar alla 

att ta del av de tips som ges i broschyren Goda vanor för ett fallfritt Falun. Broschyren 

skickas ut till alla äldre och finns på omvårdnadsförvaltningen.  

 

Gunnar Trued (SPF) föreslår att Falu kommun bjuder in samtliga pensionärsorganisationer till 

en informationsträff där MAR och Räddningstjänsten föreläser om det fallförebyggande 

arbetet. Håkan Sahlander (PRO) upplyser om svårigheterna att nå ut till alla och inte bara till 

dem som redan är medvetna om vikten av det förebyggande arbetet. 

 

Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet.  
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Information från pensionärsorganisationerna, omvårdnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsberedningen i Falun 

Kjell Persson, Landstinget Dalarna, informerar om den nya patientlagen som pekar på att man 

som patient får lista sig var man vill i Sverige. En del som är boende i Dalarna har valt att 

lista sig på andra ställen, framförallt Stockholm, vilket troligtvis beror på att de arbetar där.  

 

Vidare informeras om att Falun har fått en ny ledningsorganisation. Skapandet av 

familjecentralen i Britsarvet går enligt plan. Ungdomsmottagningen är flyttad till Tiskens 

vårdcentral. Mottagningen för barn och unga är flyttat till Lallarvet.  

 

Omorganisationer pågår till följd av den anstängda ekonomin inom landstinget. Landstinget 

ska spara 350 miljoner kronor och till följd av detta har olika förslag på åtgärder föreslagits.  

Ett av sparförslagen är att minska antalet stafettläkare. Vidare föreslås att Skogsgläntans 

rehabilitering i Särna och sjukvårdens bassängverksamheter ska avvecklas.  Borlänges 

jourmottagning föreslås flyttas till Tisken i Falun måndag till onsdag. Slutligen diskuteras 

Hästbergs, en specialpedagogisk enhet för mycket funktionshindrade barn, fortlevnad. 

 

IT-chef Henrik Walve informerar om utbyggnaden av ADSL respektive fiber på lång och kort 

sikt. SPF föreslog att Henrik Walve återkommer och informerar vidare om kommunens 

satsning på fiber och ADSL. 

 

Omvårdnadschef Pia Joelson svarar på en del av de frågor som kommit in inför mötet. 

Resterande frågor besvaras på grund av tidsnöd under nästkommande möte. 

 

Om kritiken rörande kommunal demensjukvård stämmer, vad planeras för att förbättra 

vården av dementa i Falu kommun? Eftersom det inte framkommit exakt vad som kritiseras är 

det svårt att bemöta frågan, men verksamheten utvecklas kontinuerligt. 

 

Saknas demenssjuksköterskor? Om det är så, hur planeras att återfå dessa? Visionen är att 

alla som arbetar på våra demensboenden ska ha den kompetensen. 

 

Det händer att yngre personer, med barn/ungdomar, drabbas av demens. Har nämnden 

någon verksamhet som riktar sig till barnen? Idag finns ingen verksamhet inom Falu 

kommun som riktar sig till barn och unga med demens. 

 

Utbildning av personal i demensvård – hur fungerar den? I Falu kommun finns flera 

demensombud, en person i personalgruppen med extra ansvar för demensfrågor, som övrig 

personal kan ta hjälp av vid frågor kring demens. Faluns boenden har antingen inriktningen 

hög omvårdnad eller demens, men det finns även en särskild avdelning för personer med 

behov av hög omvårdnad och psykiatri.  

 

För några år sedan inrättades ett så kallat demensteam. Vilket uppdrag har teamet och hur 

fungerar det idag? Demensteamet består av sjuksköterska, biståndshandläggare, 

arbetsterapeut och enhetschef. Uppdraget består i att ge handledning och stöd till dem som 

behöver. 
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Justerandens signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Fördelarna med att tillaga mat i anslutning till måltiderna är väl kända. Vi ser det som en 

naturlig utveckling att de äldreboenden som planeras, såväl ny- som ombyggnader, förses 

med tillagningskök. Vilka möjligheter finns att få gehör för våra önskemål? Falu kommun är 

en av få kommuner som har en dietist anställd. Daljunkaregården har anställt en kock som 

lagar mat på plats. 

 

Under dagens sammanträde har vi fått höra en redovisning av den brukarrevision som gjorts 

på Gruvrisgården. Pia Joelson berättar att under ett sammanträde med chefer från Dalarnas 

kommuner närvarande så bestämdes det att det inte kommer att bli någon permanentning av 

brukarrevisioner av den här modellen. Ett förslag är istället att ett studieförbund ska sköta 

beställning av revisioner eftersom kommunen måste följa lagen om offentlig upphandling.  

 

Omvårdnadförvaltningen har en kommundoktorand som har som uppdrag att beskriva hur 

brukarna ser på hemtjänsten med fokus på vilka värderingar och kärnvärden som är centrala 

för brukarna i sammanhanget. De som kommer intervjuas är personer med lättare till måttlig 

demens då de ofta är personer som exkluderas vid olika undersökningar. 

 

 Beslut 

KPR antecknar informationen till protokollet. 

§ 19  Anmälningar till KPR 

Med kallelsen till dagens sammanträde har KPR delgivits  

- Protokoll från KHR 2015-03-11 

- Protokoll från KHR/au 2015-04-01 

- Protokoll från KHR 2015-04-22 

- Protokoll från KPR/au 2015-05-05 

Beslut 

KPR antecknar till protokollet. 

§ 20 Övrigt 

Inga övriga frågor anmäldes till dagens sammanträde. 

 

Beslut 

KPR antecknar till protokollet. 

 


