
Uppsala 
kommun 

Sida 1(10) 

Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-15 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2020-04-15 

Närvarande 

Beslutande 

Caroline Hoffstedt (S) 
Johan Edstav (MP) 
Rigmor Stenmark (C) 
Tobias Smedberg (V) 
Staffan Yngve (S) 
Mohammed Mekrami (5) 
Camilla Westerborn (L) 
Cecilia Forss (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Ulf Stjernefeldt (M) 
Carl Åborg (V) 
Ingrid Nordlander (V) 
Anders Sehlin (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gunnel Borgegård (L) 

Övriga närvarande 

Carina Juhlin förvaltningsdirektör och Jesper Kyrk avdelningschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§28 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att utse Tobias Smedberg (V) att justera protokollet den 16 april 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

N.,_ 
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Äldrenämnden Datum: 

Protokoll 2020-04-15 

§29 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

___. 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-0445 

§30 

Informationsärenden 
- Covid-19 

Förvaltningsdirektören lämnar aktuell information gällande Covid-19, 

samt aktuell statistik över personer med Covid-19: 

Av 2 500 ärenden inom hemvården har 11 personer Covid-19. 

Av 1 900 brukare på vårdboenden har 13 personer Covid-19. 

Därutöver ligger 9 personer på sjukhus och 10 personer är avlidna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

) 

1 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§31 

Utredningsuppdrag om att förhindra 
smittspridning bland brukare på vård- och 
omsorgsboende 

ALN-2020-00321 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
upprätta en särskild enhet på ett vård- och omsorgsboende i extern eller egen 
regi för att vårda personer med demenssjukdom som smittats av virusetCovid-
19, och 

2. att avrapportera till nämnd senast 23 april. 

Särskilt yttrande 

Anders Sehlin (SD)lämnar följande särskilda yttrande: 

Det får inte råda någon tveksamhet huruvida personen är smittad eller ej. Därför yrkar 
vi på att följande ändring införs: 

1. Ärendet, tredje stycket ändras för att det skall säkerställas att personen är 
smittad innan flyttning sker 

...Utifrån rådande situation vill äldrenämnden ge äldreförvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att upprätta platser på ett vård- och omsorgsboende där 
personer som lider av demenssjukdom och som är KONSTATERAT smittad av covid-19 
kan vårdas med stöd av snnittskyddslagen. 

2. Nytt stycke. lvarje enskilt fall måste god information och kommunikation ske 
med de anhöriga. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

..,--- 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

Sammanfattning 

Personer som erbjuds boende på ett vård -och omsorgsboende beviljas detta enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Den enskilde bor i sin egna lägenhet på boendet som denne 
också betalar hyra för. Enligt lag får den enskildes rörelsefrihet inte begränsas på 
boendet vilket innebär att till exempel personer med demenssjukdom ska ha möjlighet 
att kunna röra sig fritt och också lämna boendet om denne så önskar. 

Under rådande Pandemi av viruset Covid-19 vårdas brukare som misstänkts eller 
konstaterats vara smittade genom så kallad kohortvård i syfte att begränsa 
smittspridning så långt som möjligt. Kohortvård innebär att den smittade brukaren 
hålls avskild (isolerad) i sin lägenhet utan kontakt med andra brukare. En särskilt avsatt 
personalgrupp sköter om den smittade och deltar inte i vården och omsorgen av de 
friska brukarna. 

Då personer som lider av dennenssjukdom är svåra att hållas isolerade på sina rum 
utan ofta rör sig ut på avdelningen försvåras möjligheten till kohortvård vilket innebär 
en ökad risk för smittspridning på avdelningen. Utifrån rådande situation vill 
äldrenämnden ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att upprätta 
platser på ett vård -och omsorgsboende där personer som lider av demenssjukdonn 
och som smittats av covid-19 kan vårdas med stöd av smittskyddslagen. 

lutredningen behöver de juridiska förutsättningarna för denna åtgärd belysas men 
också för- och nackdelar för den enskilde. Även de praktiska frågorna som rör lokaler 
och hälso- och sjukvårdsinsatser behöver besvaras. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§32 

Utredningsuppdrag om att begränsa 
smittspridning bland brukare inom hemtjänst 
och hemsjukvård 

ALN-2020-00322 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta 
särskilda hemvårdsteam som utför insatser åt personer som beviljats hemtjänst 
enligt Socialtjänstlagen och insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och som har 
misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19 viruset, 

2. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att under en 
begränsad tid begränsa de insatser som kan utföras åt den enskilde enligt SoL, 

3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda hur serviceinsatsen inköp av mat 
under en begränsad tid kan utföras på annat sätt än genom en insats enligt SoL, 

4. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att bereda 
timanställd personal inom äldrenämndens verksamheter en tryggare 
anställningsform, 

5. att vid behov ge arbetsutskottet mandat att komplettera med ytterligare 
utredningsuppdrag vid arbetsutskottet den 16 april 2020, och 

6. att avrapportera till nämnd senast 23 april 2020. 

Särskilt yttrande 

Anders Sehlin (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 

Ang hämtning av mat. Se över taxor så att inte överfakturering sker som exempelvis 
skett i Sundsvall, där kommunen fakturerade vårdtagaren 1475 kr för hämtning av tre 
handlingstillfällen på vardera en kasse. 

Nytt stycke - Allt fler röster höjs för nödvändigheten av att omforma hela hemtjänsten. 
Därför bör mätning och analys ske av det nya arbetssättet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

—.----- 
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Äldrenämnden Datum: 
Protokoll 2020-0445 

Nytt stycke. I varje enskilt fall måste god information och kommunikation ske med de 
anhöriga. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att punkterna 2 och 3 kompletteras med "under en 
begränsad tid". 

Övriga ledamöter bifaller detta. 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) föreslår en ytterligare att-sats lydande "att vid 
behov ge arbetsutskottet mandat att komplettera med ytterligare utredningsuppdrag 
vid arbetsutskottet den 16 april 2020". 

Övriga ledamöter bifaller detta, 

Sammanfattning 

Personer som får insatser i form av hemtjänst beviljas detta enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och hälso -och sjukvårdsinsatser ges enligt hälso -och sjukvårdslagen (HSL) i form 
av hemsjukvård. I Uppsala kommun benämns detta för hemvård. Insatserna kan 
utföras av kommunens egenregi och av externa utförare inom ramen för lagen om 
valfrihet (LOV). Genom ett valfrihetssystem kan den enskilde välja utförare av både 
hemtjänst och hemsjukvård. Sammantaget finns idag 24 enheter som bedriver 
hemtjänst och hemsjukvård fördelat på fyra utförare och två privata utförare som 
enbart utför serviceinsatser. 

Samtliga utförare av hemvård följer de riktlinjer som förmedlas av 
folkhälsomyndigheten och regionens snnittskyddsenhet vad gäller basala 
hygienrutiner och nyttjande av skyddsutrustning. Syftet är att förhindra smitta 
från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare (direkt kontaktsmitta) och 
mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta). 
Verksamheterna gör allt för att minska antalet personal som går hem till vårdtagarna. 
Flera vårdtagare har dubbelbemanning men i den utsträckning som det går får samma 
personal göra besöken hos denne. Man försöker också, i den mån det går, att en och 
samma personal går hem till de brukare som är misstänkt eller konstaterat smittade av 
Covid-19. Nattpatrullen som arbetar inom hela Uppsala kommun har en patrull som bara 
åker hem till misstänkt eller konstaterat smittade brukare med Covid-19. Vid 
misstänkt/konstaterad Covid-19 hos en brukare tar personalen på sig långärmat 
plastförkläde, visir/munskydd och skyddsglasögon samt plasthandskar. 

Trots de ansträngningar och åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridning av 
covid-19 bland brukare vill nämnden utreda om det finns andra åtgärder som kan 
vidtas för att begränsa smittspridning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Nämnden vill utreda möjligheten att upprätta ett begränsat antal hemvårdsteann som 
enbart utför insatser till brukare som smittats av Covid 19-viruset. Detta för att 
förhindra att smittan sprids mellan brukare genom så kallad indirekt smitta. Nämnden 
vill vidare utreda möjligheten att begränsa det antal insatser som behöver utföras 
enligt Socialtjänstlagen samt utreda andra sätt att tillgodose den enskildes behov av 
inköp av mat. Detta för att ytterligare minska de antal personal som den enskilde 
brukaren behöver träffa. 

Personal som uppvisar minsta symptom på sjukdom ska inte arbeta och vidtagna 
politiska åtgärder så som borttagen karensdag har underlättat för den enskilde att 
stanna hemma. Detta innebär i sin tur dock ansträngningar i det dagliga arbetet då 
färre personal kan utföra det arbete som behöver bedrivas. Detta ökar behovet av 
timanställd personal. För att under rådande omständigheter säkra 
kompetensförsörjningen inom äldrenämndens verksamheter vill äldrenämnden 
utreda möjligheterna att bereda timanställd personal tryggare anställningsvillkor. 

Samtliga utredningsuppdrag behöver belysas ur ett juridiskt perspektiv, inte minst 
utifrån hur utredningsuppdragen påverkar de externa utförarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.. 
----- \ 
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