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Sammanträdets öppnande
Äldrerådets ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt
konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 16

Godkännande av protokollet från föregående sammanträde
Protokollet från sammanträdet 4.5.2018 godkändes.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Utlåtande om seniorboende i Bennäs centrum
Johanna Holmäng m.fl. lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj
2018 en motion där man yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna till samarbetspartners och stödmöjligheter för att förverkliga ett seniorboende inom Bennäs serviceområde.
Kommunstyrelsen beslutade 11.6.2018 remittera motionen till Pedersöre Bostäder,
äldrerådet och handikapprådet för utlåtande.

Beslut:
Äldrerådet beslutade att som sitt utlåtande till kommunstyrelsen framföra sitt enhälliga
stöd för ett förverkligande av ett seniorboende i Bennäs.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Utlåtande om utkastet till Plan för den äldre befolkningens välbefinnande
Social- och hälsovårdsverket begär äldrerådets utlåtande angående ett utkast till Plan
för den äldre befolkningens välbefinnande. Utlåtandet ska lämnas till social- och hälsovårdsverket senast 5.9.2018.
Social- och hälsovårdsnämnden tillsatte i januari 2018 en ny arbetsgrupp för att uppdatera den tidigare planen. I uppdateringen av planens innehåll beaktas förberedelserna för landskapsmodellen för social- och hälsovården samt andra lokala och nationella
förändringar som skett efter att föregående plan blev färdig.

Beslut:
Äldrerådet konstaterade att planen är väl utarbetad, innehållsrik och omfattande.
Äldrerådet vill särskilt poängtera följande aspekter:
Tryggheten i vården
Det är viktigt att de äldre känner sig trygga i sin situation, oberoende av om de vårdas
hemma eller på institution. Idealet är att personalen är bekant för den äldre. De äldre
kan känna sig väldigt otrygga om de upplever att personalen ofta är ny och inte känner
till den äldres behov och begränsningar.
Personalen måste vara lyhörd för de äldres behov och önskemål och respektera deras
egen vilja. Vården får inte bli förmyndaraktig. Personalen måste få delta i fortbildning
och kurser för att upprätthålla sin yrkeskompetens och ta del av nya rön inom äldrevården.
Målsättningen att åldringarna ska bo hemma så länge som möjligt kan också leda till
ökad otrygghet bland de äldre. I ett visst skede i livet kan det bli så att den äldre personen börjar känna sig otrygg där hemma och hellre skulle vistas någonstans där hjälpen är nära om någonting händer. Det är viktigt att det finns möjlighet att flytta till seniorboende, pensionärshem eller serviceboende den dag då det inte längre känns
tryggt att bo hemma.
Kost och motion
Kosten har avgörande betydelse för de äldres välbefinnande, vilket också lyfts fram i
planen (sid. 7-8). Äldrerådet i Pedersöre vill speciellt fästa uppmärksamhet vid att
dygnsfastan inte får bli längre än 11 timmar och att kosten ska innehålla tillräckligt
med proteiner.
Äldrerådet konstaterade också att det är en stor utmaning att se till att de äldre får tillräckligt med motion och får en positiv attityd till att röra på sig. ”Må bra” -tv-serien är
inte bekant för alla äldre, det är skäl för social- och hälsovårdsverket att informera
mera om den, så att budskapet kan nå ut till ett större antal tittare.
Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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It-teknik
Äldrerådet konstaterade att det blir allt viktigare att de äldre har tillgång till it-teknik
även på serviceboende och institutioner. Pensionärsföreningarna och medborgarinstitutet har en viktig roll när det gäller att lära de äldre att använda dator, surfplatta och
smarttelefon.
Stöd för närståendevård
Stödet för närståendevården ligger på en låg nivå i jämförelse med nationella rekommendationer. Social- och hälsovårdsverket uppmanas arbeta för att få till stånd en förbättring.
I planen nämns också att närståendevårdarna har rätt till hälsoundersökningar. Det är
viktigt att närståendevårdarna också får information om detta.
Lokalkännedom i vården
Äldrerådet uttryckte sin oro över att produktionen av äldreomsorg alltmer överförs till
stora serviceproducenter, medan lokala aktörer får stryka på foten. Det är inte bra om
ekonomiska och affärsmässiga principer blir styrande, omsorgen om de äldre måste
basera sig på medmänsklighet och respekt för mänskovärdet.
Utöver detta vill äldrerådet ännu poängtera följande brister eller felaktigheter i utkastet:
-

sidan 9, första meningen med kursiv stil: texten inkludera information om motion
i det dagliga arbetet borde omskrivas t.ex. till inkludera information om motion i
den dagliga verksamheten, eftersom skrivningen nu kan tolkas som att det handlar
om människor som ännu är i arbetslivet, vilket åldringsvårdens klienter förstås inte
mera är.
på sidan 18 nämns att hjälpmedelsutlåningen ska ske på landskapsnivå, vilket
äldrerådet kraftigt motsätter sig. Det måste finnas möjlighet att låna hjälpmedel
lokalt, nära den som behöver servicen.
sidan 27 punkt 4.2.2. Äldreråd: I första stycket nämns att äldrerådet i Jakobstad
har verkat sedan år 1998. Här borde även övriga kommuner i samarbetsområdet
nämnas, t.ex. i Pedersöre har funnits ett äldreråd sedan år 1997 (kfge 23.1.1997, §
14).
i tabellen på sidan 35 är rubriken för kolumn 3 fel, årtalen borde antagligen vara
2020-2021.
_______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Val av två deltagare till workshop om gemensamt äldreråd för landskapet
Österbottens förbund har skickat en begäran till äldreråden i Österbotten att delta i beredningen av ett gemensamt äldreråd för landskapet. Medlemmarna i detta organ ska
väljas bland medlemmarna i kommunernas äldreråd (minst en representant från varje
kommun).
Österbottens förbund ber nu äldreråden att svara på en förfrågan gällande äldrerådens
roll i landskapet. Samtidigt bör äldrerådet också utse två personer att delta i en workshop, som hålls i Vasa den 1 november 2018 kl. 13-16.

Beslut:
Äldrerådet beslutade välja Per-Erik Ede och Gudrun Eklöv till att delta i workshoppen
i Vasa 1.11.2018.
Samtidigt beslutade äldrerådet att den förfrågan som Österbottens förbund skickat besvaras vid äldrerådets nästa sammanträde 17.9.2018.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Seminariet Leva livet - hela livet i Lillkyro 25.9.2018
Projektet Kulturvård arrangerar ett verkstadsseminarium ”Leva livet – hela livet” för
äldreråden i Vasa, Korsholm, Jakobstad, Pedersöre och Laihela. Temat är kulturella
välfärdstjänster för äldre. Äldrerådens ordinarie medlemmar och ersättare är välkomna
att delta.
Evenemanget börjar med lunch kl. 11.00 och seminariet pågår kl. 12.00–15.30. Evenemanget är avgiftsfritt. Projektchef Hanna Kleemola har meddelat att inbjudan och
program skickas i augusti.

Beslut:
Per-Erik Ede, Gudrun Eklöv och Mary Sjö anmälde sig vid sammanträdet. Om någon
ännu vill delta bör de kontakta Carina Wärn senast 14.9.2018.
_______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________

