Kommunala Pensionärsrådet
Protokoll

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2018-10-31 § 18-25
Plats och tid
Åsaka-Velandarummet, Stadshuset, kl 15-16.30

Ledamöter
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Hilkka Andersson (s), Kommunstyrelsen
Hans Hoffman (m), Kommunstyrelsen
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan
Roger Johansson, PRO Trollhättan
Stig Hansson, PRO Sjuntorp
Stig Widén, PRO Södra
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne
Stig Swenson, SPF Seniorerna Flundre
Ingrid Almén, SPF Seniorerna Trollhättan
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan
Gerd Blom, SKPF avd 13
Sirkka-Liisa Nevanen, Finska Pensionärsföreningen
Britta Karlsson, RPG Pingstkyrkan

Övriga närvarande
Annsofi Brattbäck Atzori, OF
Johan Merking, OF
Gigi Cederholm, sekreterare

Vid anteckningarna

………………………………….
Sekreterare, Gigi Cederholm

Justeras
2018-11-08

………………………………….
Ordförande, Sven-Åke Möll

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Barbro Åkerblad
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KPR § 18 Mötets öppnande
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KPR § 19 Val av justeringsman
Barbro Åkerblad vals att justera protokollet.

KPR § 20 Föregående mötes protokoll
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna.

KPR § 21 Munhälsa
Annsofi Brattbäck Atzori, TAIK, tandhygienist i kommunen, informerar om ett 3-årigt
projekt som Folktandvården står för, bilaga 1. Folktandvårdens vision är att man ska
ha en frisk mun hela livet. Munnen hänger samman med resten av kroppen och har
en viktig funktion. Sveriges befolkning växer, andelen äldre ökar och de äldre mellan
60–80 år är piggare än förr. Utmaningen ligger i förändrat behov av tandvård. Antalet
tandproteser är mycket färre nu för tiden.
Det finns en risk när man blir äldre att tappa kontakten med tandvården. Man tappar
kanske sina rutiner och tycker tandvård är dyrt. Har man kommit in på ett vårdhem
kan personalen ibland tycka det är obehagligt att sköta munhygienen, som då kan
försämras snabbt. Bakterier från munhålan kan vid bristfällig munhälsa spridas via
blodet till övriga kroppen.
Det finns också en social aspekt och man vill kanske undvika att sitta och äta
offentligt om man inte har en frisk mun.
Projektet TAIK vill vara en bro mellan tandvården och kommunens verksamheter.
Folktandvården ska gå ut till alla boenden som tackat ja till en munhälsobedömning
och se över tandstatus. Upptäcks karies eller andra sjukdomstillstånd i munnen ska
personalen få information om det, så att de i sin tur kan se till att de boende får tid
hos tandvården.
Syftet med projektet TAIK är att utveckla och kvalitetssäkra samt stärka kompetens
och rutiner inom kommunal omvårdnad med avseende på munvård. Målet är att
skapa ökad folkhälsa.
Avslutningsvis efterfrågar Annsofi Brattbäck Atzori tips på hur hon kan nå ut till fler.
Mejla henne gärna: annsofi.brattbackatzori@trollhattan.se
Under föredragningen ställs ett antal frågor som Annsofi Brattbäck Atzori svarar på.
Kjell Gunnarsson undrar om det är en fördel att ha tandprotes?
- Dina egna tänder håller upp bennivån så att den inte smälter undan. Protesen
kan fästa dåligt och man kan få skav osv.
Vad gäller vid blekning av tänder, vill Ingrid Almén veta?
Justeringsmännens signatur
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Tandblekning sker bara på egna tänder, inte på kronor eller lagningar. Man
ska vara restriktiv med medel och inte köpa annat än kontrollerade varor.

Stig Widén undrar om de privata tandläkarna håller samma priser som
Folktandvården?
- Det är fri prissättning och generellt inte dyrare att besöka privata aktörer än
folktandvården. Det finns ett referenspris som inte många lägger sig under.
Från 0-3000kr betalar patienten 100%, 3000–15000 betalar patienten 50%,
över 15 000 betalar patienten 15% av referenspriset. Hela behandlingen
måste vara färdig inom ett år.
Stig Swenson berättar att han till sin hund köper ”plack off”. Någon sa att det är även
bra för oss människor?
- ”Plaque off” finns på apoteket även för människor. Vissa medel kan ge en
reducerande effekt på plack men det finns inga vetenskapliga studier på om
just ”Plaque off” gör detta.
Hur står sig din utbildning jämfört med en tandläkares, undrar Kjell Gunnarsson?
- Tandhygienistutbildningen har varit 2 år obligatoriskt med möjlighet till 1 års
påbyggnad. Utbildningen ska ändras till att bli 3 år obligatoriskt. Tandläkarnas
utbildning är 5-årig. Tandhygienisternas arbete är i första hand förebyggande
vård medan tandläkarnas arbete är reparativ vård.
För att få mer information hänvisas till hemsidan som nås via länken:
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Tander/Tandvardshjalpen/?ar=True och
klicka dig sen vidare under rubriken ”Rätt till tandvård till priset av sjukvård”

KPR § 22 Avgiftsförändringar
Johan Merking, samordnande avgiftshandläggare, informerar om de två
avgiftsförändringar som är föreslagna, dels från 1 november och sedan från 1 januari
2019. Förändringarna från 1 november berör inte så många, det handlar om dem
som har väldigt lite hemtjänst och nya förmånligare frånvaroregler. Man slipper betala
avgift för hemtjänst om man är inlagd på sjukhus. Tidigare var det 14 dagars karens.
Följande förslag ligger fr o m 1 januari 2019: Trygghetslarmet höjs från 300 kr till 330
kr per månad. Avgift för hemsjukvård höjs med 30 kr till 330 kr per månad. Maxtaxan
om 2 089 kr gäller, så om man har hemtjänst på högsta nivå betalar man ändå inte
för larm och hemsjukvård.
Efter att ha betalt sin hyra ska man som ensamstående ha kvar 5 249 kr till övriga
kostnader. För par gäller 4 435 kr per person.
Hemtjänstavgiften är indelad i fem nivåer och föreslås höjas fr o m januari 2019 med
cirka 200 kr per månad. Förmögenhet påverkar inte kommunens avgifter.
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KPR § 23 Övriga frågor
Bedrägeribrotten mot äldre har under juli månad ökat med 142 % enligt SSF
Stöldskyddsföreningen, och Gigi Cederholm lämnar följande tips för att minska risken
att utsättas för brott:
- Använd aldrig säkerhetsdosa eller BankID på uppmaning av någon annan
som tar kontakt med dig, oavsett vem personen säger sig vara.
- Lämna aldrig ut koder, kontonummer eller kortuppgifter till personer som
kontaktar dig, dina uppgifter är dina uppgifter, ingen annans.
- Skaffa ett tittöga eller säkerhetskedja till ytterdörren så du inte behöver öppna
dörren för personer du inte känner.
- Öppna inte dörren om du är det minsta osäker och förvara inte heller
värdesaker i hallen.
- Skydda kortkoden när du handlar eller tar ut pengar och var uppmärksam på
ficktjuvar.
- Polisanmäl alltid om du blivit utsatt för brott.
Sven-Åke Möll informerar om kösituationen och att nämnden begärt tilläggsanslag för
att utöka med 27 vård- och omsorgsplatser för dementa.
Finns ett antal servicelägenheter på Landbogården och man måste ha ett
behovsprövat biståndsbeslut för att få bo där. Eidar ska återta 8 st servicelägenheter
och göra om till kategoriboende, vilket innebär att man som enda krav ska ha fyllt 70
år för att flytta in. Det gör att det kommer att bli lättare för äldre Åsakabor att bo kvar i
samhället.
Barbro Åkerblad frågar vad som händer om det uppstår ett omsorgsbehov under
tiden man bor där? Sven-Åke svarar att då bor du kvar med hemtjänst.
Just nu är det lång kö till våra vård- och omsorgsboenden, berättar Sven-Åke Möll,
och framförallt till demensboende. Blåvingen 2 beräknas vara klart för inflyttning
januari 2019, då Granngårdens vård- och omsorgsboende samt Klockan flyttar dit.
Eidar ska göra en stamrenovering och fräscha upp när Granngårdens vård- och
omsorgsboende blir tomt. Omsorgsnämnden hoppas under 2019 få öppna ca 25 nya
vård- och omsorgsplatser på Granngården.
Vad händer med Stavregården, undrar Barbro Åkerblad?
Sven-Åke svarar att det planeras ett nytt boende på Stjärtmesen, vid Stavregården,
men det är överklagat pga. trafiksituationen. Upphandling är genomförd och Eidar
planerar att starta byggandet 2019.
Ett nytt LSS-boende samt ett trygghetsboende öppnar på Gulsparven och beräknas
vara klart innan sommaren.
Reglementet för kommunalt pensionärsråd delas ut och rådsmedlemmarna ombads
komma med eventuella åsikter till nästa möte, inför revidering.

KPR § 24 Nästa Möte
Nästa möte: onsdagen den 5 december, Frendbergsrummet.
Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunala Pensionärsrådet
Protokoll

KPR § 25 Mötets avslutande
Sven-Åke Möll avslutade mötet.
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TAIK - Tandhygienist i kommunal verksamhet
Annsofi Brattbäck Atzori, TAIK i Trollhättan
Tel 0722-496496
Annsofi.brattbackatzori@trollhattan.se

Folktandvårdens vision

Förändrat behov av tandvård

En god munhälsas betydelse för äldre
• Smärtfrihet: att inte behöva ha ont
• Allmäntillstånd: Bakterier från munhålan kan vid bristfällig
munhälsa spridas via blodet till övriga delar av kroppen
• Socialt: Frisk mun har betydelse för utseende, tal, andedräkt för
att kunna skratta och le.

Tandvårdsstöden

Syfte med TAIK
• Utveckla och utvärdera ”Mariestadskonceptet” i ett vidare
perspektiv i flera kommuner.
• Integrerad del i kommunal verksamhet.
• Fungera som sakkunnig i tandvårdsfrågor.
• Kvalitetssäkra och stärka kompetens och rutiner inom kommunal
omvårdnad med avseende på munvård.

