Protokoll Norra Ålands äldreråd

Möte nr. 1/2022

Onsdagen den 30 mars 2022 Kl. 14-16
Plats: Sunnanberg vårdhem, Kvarnbo Kyrkväg 17, Saltvik
Närvarande:
Maria Knip (sekreterare)

Olav Johansson (ordf)

Ulla-Britt Dahl, frånvarande Sture Blomqvist
Ritva Björklund

Ann-Kristin Eriksson (vice ordf)
Göran Gottberg, frånvarande

Anders de Mander, frånvarande

Bo Ahlnäs

Louise Nordström
1 Till kännedom tillsättande av äldreråd 2022-2023
Inga nya representanter har valts. Nuvarande medlemmar kvarstår fram till år 2023. Geta kommun
återkommer med en andra representant.
2 Budkavle till kommunernas äldreråd
Budkavlen kommer från Svenska pensionärsförbundet som uppmuntrar äldrerådet att sammanställa
krav, önskemål och uppgifter och föra dem vidare till lagtinget.
Personal inom äldreomsorgen behöver mer kunskap om aktiverande och rehabiliterande arbetssätt,
klienterna behöver motiveras för att förhindra hospitalisering.
Samhället behöver motverka digitalt utanförskap för äldre.
Närståendevårdarna behöver stöttas mer, träffa andra i samma situation samt få mer information.
Pensionärerna behöver tillgång till ett lättillgängligt nummer som de kan ringa vid problem som t.ex.
snöskottning, byte av lampa, hänga upp gardiner o.s.v. Stort behov av sådana här tjänster nu när
tyngdpunkten ligger på att man ska kunna bo hemma så länge som möjligt.
Snöplogning behöver fungera och vara enhetligt över hela Åland, det behöver även finnas att
pensionärspris.
Alla som har fyllt 80 år och bor ensamma borde ha trygghetslarm.
Äldrerådet kom med initiativet att framföra önskemål till Viking Line och Tallink Silja gällande att
rederierna förser området vid fartygens utgångar med ett tillräckligt antal sittplatser.
Önskemål till ÅHS är att göra en tydlig skyltning mellan busshållsplatserna och sjukhusets
huvudentré.
Skyltningen vid ingångarna till olika enheter på ÅHS borde göras tydligare och entréerna borde förses
med tydliga skyltar.

Svarsmeddelanden vid tidsbokningen på ÅHS borde tydliggöras, t.ex. istället för att säga vi ringer upp
dig klockan ”fem i halv tre” borde man säga fjorton tjugofem.
3 Plan för den äldre befolkningen, synpunkter på innehåll
Äldrerådet tipsar om att anlita någon utomstående expert gällande punkt nr. 7 i planen ”bedömning
av den äldre befolkningens välbefinnande”. T.ex. en högskolestuderande kunde göra en
enkätundersökning gällande detta.
Hemmaboende pensionärer/klienter borde få en kontinuerlig kontakt från äldreomsorgens sida, t.ex.
ett telefonsamtal månatligen. Annars kanske man vänder sig till sjukvården pga av ensamhet. Social
isolering behöver minskas.
Dagverksamhet och hemservice borde utvecklas inom kommunerna pga målet med förlängt
hemmaboende i samhället.
Arbetet med planen för den äldre befolkningen fortskrider.
4 Övriga ärenden
Äldrerådets medlemmar har tagit reda på vilka frivilliga organisationer finns i de olika kommunerna.
Dock har det varit begränsningar i verksamheterna senaste år pga corona pandemin.
Äldreomsorgschefen fortsätter sammanställningen av detta.
Vårdö: Martha (bingolotto), Röda korsets vänhundar
Saltvik: Röda korset t.ex. byavandringar, Folkhälsan motions och friskvård
Äldrerådet önskar bjuda in Lemlands kommuns äldreråd till nästa möte för att få mer information om
hur man har arbetat i kommunen.
5 Nästa möte
Onsdagen den 8 juni kl. 14.00 på Sunnanberg vårdhem

Underskrifter:

Olav Johansson, ordförande

Maria Knip, sekreterare

