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Protokollet justeras
…………………………........
Lisbeth Lidbom, ordförande
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§1
Mötets öppnande
Lisbeth Lidbom öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Norrmalms medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS) närvarar vid
dagens möte och informerar om arbetet med Corona i stadsdelen.
Dagordning godkändes.
§3
Protokoll från förgående möte
Gosia har ännu inte fått något datum från Micasa rörande
renoveringen av Vasaträffen.
Gällande Comhems övergång från det analoga nätet till digitalt så
har stadsdelens fixartjänst utökat sina timmar och kommer att hjälpa
till med inkoppling av digitalboxar vid önskemål.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4
Nämndärenden 2020-10-22
a) Remiss av Stockholms stads program för att motverka
hemlöshet 2020-2025
Rådet anser att förvaltningens svar på remissen är bra och de
ansluter sig till detta. Rådet tycker dock att förvaltningen borde ha
nämnt sin bolots i svaret.
§5
Övriga frågor
• Det ställs en fråga om vad det är för skillnad mellan lex
Sarah och lex Maria. Gosia svarar att lex Sarah är en
rapportering av missförhållande eller en påtagligt risk för
missförhållande enligt socialtjänstlagen och lex Maria är
namnet på anmälningsskyldigheten enligt
Patientsäkerhetslagen, dvs. hälso- och sjukvård.
•
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Till nästa möte bjuds förvaltningen bolots in för att prata om
sitt arbete samt förvaltningens IT-resurs som ska stötta
personalen i att använda välfärdstekniken.
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•

Fördelning av kontaktpersoner mot boendena under 2021 tas
upp på nästa möte. Lisbeth Lidbom deltar i förvaltningens
möte med verksamhetscheferna för vård- och
omsorgsboendena för att informera om SPR:s roll.

§6
Information från förvaltningen
• Stadsdelens MAS informerar om arbetet kring Corona i
stadsdelen. Det har under arbetes gång tagits fram
beredskapsplaner vilka i sin tur har reviderats utifrån ny
information.

Stadsdelen har jobbat hårt med att utbilda personal inom
basala hygienrutiner och hur man hanterar
skyddsutrustningen.
Stadsdelen samverkan arbetet med regionen då hälso- och
sjukvården ligger under regionen.
MAS:en har inte sett någon skillnad mellan privata- och
kommunala boenden gällande smittspridningen. Dock
införde vissa privata boenden besöksförbud tidigare än de
kommunala vilket skulle kunna ha positiva effekter.
Stadsdelen fortsätter jobba med utbildning, uppföljning och
samverkan. Det jobbas också med smittspårning vid
bekräftade fall. Det finns i dagsläget ett bekräftat fall på ett
boende inom stadsdelsområdet.
Vilken vård som ges i samband med bekräftad smitta är
alltid en individuell bedömning.
Besök på boenden är idag tillåtet. Boendena vill att tid bokas
så att de ska ha tid att förbereda besöket.
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•

Gosia informerar om att staden har särskilda
korttidsboenden för de med bekräftad Covid-19. Antalet
sådana boenden har minskat i och med färre smittade, men
nya boenden kan startas upp inom två dygn vid behov.

•

Gosia informerar om att det pågår utbildningar inom alla
verksamheter bl.a. inom demens. Det pågår just nu en
rekrytering av tre sjuksköterskor till Väderkvarnens vårdoch omsorgsboende där en av tjänsterna kommer att vara
utvecklingsjuksköterska.
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•

De olika pensionärsorganisationerna uppmanas att skicka in
nomineringar till förvaltningen för pensionärsrådet 2021.
Nomineringarna ska vara hos förvaltningen senast 28
oktober 2020.

§7
Mötets avslutande
Nästa sammanträde äger rum måndag den 14 december.
Mötet avslutades.
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