Vilka frågor är aktuella i LPR (Landstingets PensionärsRåd) i Kalmar län?
•

Den 1 januari 2018 infördes ett busskort (Seniorkort) för pensionärer som kostar 100 kr och
gäller för obegränsat antal resor i hela länet mellan 9.00-15.00 och 18.00-24.00 alla
veckodagar i 30 dagar med start den dag det börjar användas. Kortet är inte personligt utan
kan under denna period överlåtas till annan person då man inte använder det själv.

•

Patientnämnden är fristående, opartisk för att tillvarata patienternas önskemål. Ett dialogforum mellan patient och sjukvård. (Stödpersonsverksamhet finns vid tvångsvård.)

•

En utbildningsplan för arbetet med munhälsobedömningar och god munhälsa har tagits
fram, bl.a. angående uppsökande verksamhet med munhälsobedömning. (Tandvårdsbidraget
dubblerades den 15 april.)

•

Sjukgymnasterna har skyldighet att föra journal. Kolla detta!

•

Enskildas rättigheter förstärks i den nya dataskyddsförordningen med start 25maj 2018.

•

På länssjukhuset i Kalmar har geriatriker införts på akutvårdsavdelningen och ett geriatriskt
rådgivningsteam har startats. Det består av 6 sköterskor, geriatriker, apotekare,
arbetsterapeut samt medicinsk sekreterare. (Gäller för hela länet.)

•

Den geriatriska kliniken följer upp den allt för stora utskrivningen av läkemedel till äldre,
även om det blivit bättre. (Nu ca 6-7 tabletter per person, tidigare 8-9 tabletter.) Kräv
läkemedelsgenomgångar.

•

Vården är alltid inte anpassad för äldre. Kunskapsstöd för arbete med ”sköra äldre” har
upprättats och uppdateras regelbundet för personal inom kommun och landsting. (Se
Vårdriktlinjer.se.)

•

Stödjande verksamhet behövs för att hjälpa pensionärer att söka bostadstillägg.

•

Förslag finns att införa kostnadsfri vaccination lunginflammation för pensionärer under 2019.

•

Standardiserat vårdförlopp är infört för vissa cancerformer.

•

I Oskarshamn har ett arbete påbörjats med ett närmare samarbete mellan kommun,
primärvården och sjukhuset med bl.a. ett bedömningsteam vid utskrivning
(utskrivningsplanering).

•

Utbildning har skett för omsorgspersonal när det gäller geriatrisk riskprofil, hälsosamtal i
primärvården och basal palliativ vård.

•

Nutritionsprojektet (föda och näring) är avslutat och utbildningar samt nutritionsnätverk
över länet är infört. En tjänst för detta ändamål har tillsatts.

•

Seminarium den 8 maj med Socialstyrelsen angående de reviderade nationella riktlinjerna för
vård och omsorg vid demenssjukdom. Revidering av demensprogrammet i Kalmar län pågår.
Nätverk har startat för demensansvariga sjuksköterskor i kommunerna samt gemensamma
utbildningar för landstinget demenssjuksköterskor.

•

Med anledning av en nationell patientenkät har riskfaktorerna för återinskrivning av äldre på
sjukhus uppmärksammats bl.a. undernäring, många läkemedel och minnessvårigheter.

