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ÄLVÄNGEN. Pensionärs-
föreningarna SPF och 
RPG Alebygden bjöd 
gemensamt in till ett 
öppet möte om äldre-
omsorgen.

Träffen hölls i Älväng-
ens aktivitetshus som 
var fylld till brädden – 
60 personer hade tagit 
plats i samlingslokalen.

Kommunen repre-
senterades av äldre-
omsorgschef Ann-Sofi e 
Borg och Ellinor Seth, 
verksamhetschef häl-
so- och sjukvård, som 
svarade på deltagarnas 
frågor.

Nyligen arrangerade PRO 
en utfrågning av företrädar-
na för de politiska partierna 
och deras syn på framtidens 
äldreomsorg i Ale kommun. 
I onsdags gjorde SPF och 
RPG Alebygden en liknande 
aktivitet, men den skillnaden 
att panelen istället bestod av 
verksamhetsansvariga tjäns-
temän för respektive områ-
den inom äldreomsorgen.

– Hjärtligt välkomna och 
roligt att se så mycket folk 
här, konstaterade Daniel 
Höglund, som hade fått 
uppgiften att agera modera-
tor.

Ellinor Seth var först ut 
med att beskriva de utma-
ningar som väntar inom häl-
so- och sjukvårdssektorn.

– Den största utmaningen 
ligger i att hitta kompetent 
personal. Det är svårt att 
rekrytera i första hand tim-
vikarier för sjuksköterskor. 
Vi kan inte säga att vi inte 
har tillräckligt med personal 
en julaftonskväll, utan vi ska 
kunna tillgodose en kvalita-
tiv vård alla dagar året om.

Ellinor berättade sedan 
om det arbete som görs för 
att förhindra fallolyckor i 
form av Senior alert.

– Senior alert är ett na-
tionellt kvalitetsregister för 
att arbeta med förebyggan-
de vård och omsorg. Äldre 
på särskilda boenden får ett 

erbjudande om att vara med 
i kvalitetsregistret. Registret 
är en hjälp i det förebyg-
gande arbetet med att hitta 
risker inom områdena fall, 
undernäring, trycksår och 
munhälsa. Riskbedömning-
en genomförs tillsammans 
med brukaren och under-
sköterskan på boendet. Efter 
riskbedömningen görs en åt-
gärdsplan tillsammans med 
brukaren, sjuksköterska, ar-
betsterapeut, fysioterapeut 
och undersköterska.

Otrolig utveckling
Ann-Sofi e Borg, ansvarig för 
kommunens hemtjänst och 
särskilda boenden, redogjor-
de för den utveckling som 
skett inom dessa specifi ka 
enheter under senare år.

– Förutom Ale Hemtjänst 
fi nns fem privata företag att 
välja bland sedan LOV:en in-
fördes för ungefär två år se-
dan. Ale Hemtjänst har den 
allra största delen. När det 
gäller hemtjänsten så har det 
skett en otrolig utveckling 
sedan jag började inom äld-
reomsorgen för 25 år sedan. 
Hemtjänsten som förut var 
förknippat med inköp av mat 
och städ kräver idag ett be-
tydligt mer omfattande arbe-
te. Servicetjänsterna är den 
lilla delen. Istället handlar 
det om att hjälpa brukarna 
upp på morgonen, stöttning 

vid till exempel dusch och 
måltider.

– Om vi ska titta på kom-
munens särskilda boenden så 
fi nns det fem stycken, från 
Fridhem i Surte till Klocka-
reängen i Skepplanda. Totalt 
är det 172 bostäder. Vi klarar 
av att hantera de ansökning-
ar vi har och just nu är det ett 
bra läge, förklarade Ann-So-
fi e Borg och avslöjade också 
planerna om ett nytt särskilt 
boende i Älvängen.

– Frågan ska lyftas mer 
konkret i nämnden nu i juni. 
Den politiska ambitionen är i 
alla fall att det ska bli ett nytt 
boende här i Älvängen. Om 
det ska ersätta eller komplet-
tera nuvarande verksamhet 
på Vikadamm återstår att se.

Plötsligt fi ck mötet ett 

oväntat besök i form av 
vårdhundsteamet Carina 
Cederholm och hunden 
Spyke.

– Vi är Ale kommuns 
första vårdhundsteam. Vi 
jobbar ute på boendena. Vi 
jobbar på olika sätt med olika 
individer. Spyke är tränad på 
att bekräfta människor. Det 
blir promenader, lekar och 
spel, förklarade Carina.

– Spyke är väldigt upp-

skattad och önskemålen är 
många. Djur gör väldigt gott 
i vården.

Efter kaffepausen fi ck 
åhörarna möjligheten att 
ställa sina frågor. Alla var 
rörande överens om att det 
hade varit en berikande och 
mycket informativ eftermid-
dag där hunden Spyke ut-
gjorde mötets mest populära 
gäst. 

JONAS ANDERSSON

Äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg och Ellinor Seth, verksam-
hetschef hälso- och sjukvård, var inbjudna att svara på frågor 
på det öppna möte som SPF och RPG Alebygden hade bjudit in 
till i onsdags. Daniel Höglund agerade moderator.

Ale kommuns första vård-
hundsteam Carina Cederholm 
och hunden Spyke gjorde ett 
uppskattat gästspel.

Ett 60-tal personer kom till 
Älvängens aktivitetshus i ons-
dags eftermiddag.
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N– Kommunens tjänstemän svarade på frågor
Öppet möte om äldreomsorgen

POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.
–

Eu – världsledande i klimatpolitik, nu!

Klimatinsatser skapar jobb

Ett öppet och humant europa

–
RÖSTA I EU-VALET SENAST 25 MAJ!
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LUDVIGSSON
KANDIDAT I EU-VALET

RÄTTVISA
VILLKOR OCH
FLER JOBB


