Rapport från Kommunala Pensionärsrådet KPR sammanträde
2019-05-21.
Av Lena Larsson
Eftersom Tony Hansson var bortrest fick jag som vice ordförande rycka in som
dagens mötesordförande.
Eftermiddagen startade med en rundvandring i demensboendet på Kärråkra. Vi fick
en god inblick i hur det är organiserat. Birgitta Wallin och Eva Ljung var våra guider
förutom personal på respektive avdelning. Vi fick även en demonstration av de
tekniska hjälpmedel som används i deras verksamhet. Båda var avsedda för aktivitet
och en lättare form av motion.
En Tovertafel med 20 olika variationer. Tovertafel beskrivs så här: ” är ett koncept
med spel för människor med medelsvår till svår demens. Spelen projiceras direkt på
en bordsyta, ofta vårdboendets gemensamma bord där alla kan vara med och
spela. Forskningen bakom spelen utgick från att hitta ett stöd till personer med
kognitiv svikt som demens, där långa stunder av passivitet kan vara en av
följderna.”
En BikeAround fick vi också testa. Det är en upplevelsecykel som i detta fall tog dig
runt på vissa gator i Eslöv. Du måste cykla för att ta dig fram. En lätt fysisk aktivitet.
Medan du trampar projiceras gatumiljön framför dig på en skärm.
Därefter fikade vi i matsalen på Kärråkra.
Monica Jönsson, PRO Marieholm fick äran att justera dagens protokoll.
Vi hade bjudit in Marcus Laurin som är Kultursamordnare för äldre, socialpsykiatrin
och LSS. Han är anställd på 50 %.
Marcus berättade om sitt arbete som kultursamordnare och vilken funktion kultur
kan ha för dessa grupper av medborgare. Kvalitén har stor betydelse och därför
samverkar han med Kultur och Fritid och inte minst personalen på äldreboendena.
Hemvården är en utmaning. Man har utformat en enkät där man vill få reda på
vilken form av kultur man vill ha.
Marcus hade tagit del av forskning på området. Bl. a. Kultur i människors vardag.
Vad händer? En engelsk studie som forskat om kulturens påverkan på depression.
Resultatet var att kultur kan verka dämpande. Film, teater, utställningar etc. För
dementa kan musiken vara en rofylld och minnesrelaterad aktivitet.
Marcus pekade på de verktyg som är viktiga: Mötesplatser, social samvaro med
underhållning etc.

Under punkten övrigt berättade jag att vi har försökt att följa upp upprustningen i
Trollsjöområdet. För tillfället har inget hänt men de pengar som var avsatta 2018
(800 000 kr) är flyttade till 2019 och avser belysning. Förhoppningsvis kommer man
igång med den delen i år.
Ett annat projekt som vi gärna vill vara involverade i är Föreningstorget. En tävling
har varit utlyst och i underlaget står det att kvarteret bör innehålla både
trygghetsboende och seniorboende. Jag har framfört att då borde någon från KPR
sitta med i juryn för att tillvarata våra ”åldersrika” medborgares intressen. Vi fick till
svar att det satt en kvinna som skulle representera KPR. Då undrar man hur hon kan
det då hon inte sitter med i KPR och ingen vet vem hon är. Fortsättning följer.
Anna Friberg, verksamhetschef gav oss en uppdatering. Den ”Blå” avdelningen på
Bergagården finns planer på att inredas till studentlägenheter. Denna avdelning
ligger för sig själv.
På Vårlöken står nu våning 1 och 3 tomma. Våning 2 används som parboende. Ingen
kö finns till denna form av boende. Våning 1 kommer att användas under en period
för LSS-boende under en ombyggnad av nuvarande LSS-boende.
Ett nytt demensboende måste byggas. Vi lever längre vilket innebär att fler hinner bli
dementa. Nuvarande 54 platser på Kärråkra räcker inte. Det innebär att på andra
boenden måste man ta emot dementa. Kvalitén blir sämre då dessa boenden inte har
samma möjlighet som ett specifikt demensboende.
Det vi kunde konstatera när vi gick runt på Kärråkra var att de som bodde på första
våningen och hade öppna dörrar ut i trädgården hade det bästa boendet för
dementa. När det ska byggas ett nytt demensboende så ska alla lägenheterna ligga i
markplan.

