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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
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Geir Larsen
Prosjektleder nytt sykehjem
Helge Bommen
Enhetsleder

Diverse tatt opp under møtet:


Før behandling av sakene ga prosjektleder Geir Larsen en orientering om status for nytt
sykehjem.



Rådet besluttet enstemmig å behandle sak nr. 3 før sak nr. 1.



Fellesrådet var bedt om å komme med innspill til rådmannen på følgende spørsmål: Har vi
god nok samordning av tjenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Temaet ble diskutert og innspill gitt til Helge Bommen, som er prosjektleder i saken.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
1/2013

Godkjenning av protokoll

2/2013

Meldinger

1/2013

Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte 16.11.12

2/2013

Hovedutvalgenes sakslister i januar 2013

3/2013

Rom- og funksjonsprogram Nye Frogner sykehjem

1/2013 Godkjenning av protokoll
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Protokoll fra møte 03.12.2012 godkjennes.
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Protokoll fra møte 03.12.2012 ble godkjent enstemmig.

2/2013 Meldinger
1/2013 Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte 16.11.12
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Melding nr. 1: Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte 16.11.12, tas til orientering med følgende
merknad:
Protokollen fir lite informasjon som er nyttig for fellesrådet i Lier.
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med merknad om at protokollen gir lite informasjon som er nyttig for
fellesrådet i Lier.

2/2013 Hovedutvalgenes sakslister i januar 2013
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Melding nr. 2: Hovedutvalgenes sakslister i januar 2013, tas til orientering med følgende merknad:
Tjenesteutvalgets møte, melding nr. 1:
Fellesrådet reagerer sterkt på det unormalt høye sykefraværet i julen i den hjemmebaserte
eldreomsorgen og mangelen på tilstrekkelig beredskap. Fellesrådet ber administrasjonen snarest om å
ta tak i de personal- og organisasjonsmessige forhold som førte til den alvorlige svikten i omsorgen og
sørge for en bedre kriseplan neste år.
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med følgende uttalelse til melding nr. 1 i tjenesteutvalgets møte:
Fellesrådet reagerer sterkt på det unormalt høye sykefraværet i julen i den hjemmebaserte
eldreomsorgen og mangelen på tilstrekkelig beredskap. Fellesrådet ber administrasjonen snarest om å
ta tak i de personal- og organisasjonsmessige forhold som førte til den alvorlige svikten i omsorgen og
sørge for en bedre kriseplan neste år.

3/2013 Rom- og funksjonsprogram Nye Frogner sykehjem
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse:
«Rådmannens forslag er at det nye sykehjemmet bygges med 24 institusjonsplasser og 16
omsorgsleiligheter, totalt 40 plasser. Dessuten flyttes rehabiliteringsavdelingen på 9 plasser
ved Liertun til det nye sykehjemmet og erstattes med 16 institusjonsplasser på Liertun.
Det synes å innebære følgende konsekvenser:
De 40 eksisterende institusjonsplassene på Frogner erstattes med 24 institusjonsplasser og 16
leiligheter på det nye sykehjemmet, supplert med 16 nye institusjonsplasser på Liertun.
Bare 24 av de 40 institusjonsplassene som Frogner har i dag for demente blir dekket av det
nye sykehjemmet. Dersom de resterende 16 institusjonsplassene på Frogner skal dekkes, må
man ta i bruk de 16 nye institusjonsplassene som planlegges på Liertun om man ikke har
planlagt å bruke de 16 nye omsorgsboligene. Dvs at demenspasienter kan bli delt mellom det
nye sykehjemmet og Liertun. Dette synes urasjonelt mht. pleie, organisering, bemanning og
innredning.
Totalt antall plasser vokser med 16 nye plasser. Det blir ingen økning i de 111 institusjonsplassene vi totalt har i dag. Derimot øker antall omsorgsleiligheter fra 99 til 115 leiligheter.
Rådmannens forslag på 24 + 16 plasser gjør at kravet på 25% dekning av eldre over 80 år
tilfredsstilles så vidt for 2012 med 217 plasser. I 2018 øker plassbehovet til 222 plasser, i
2023 til 277 plasser og i 2028 til 397 plasser. Mao en sterk behovsøking for nye plasser etter
2018 som det ikke er tatt høyde for i forslaget.
Følgende betingelser bør oppfylles ved bygging av det nye sykehjemmet:
 Med tanke på at sykehjemmet tidligst står ferdig i 2014 må kapasiteten minst dekke
behovet til 2018. Dvs minimum plassbehov på 222 plasser.
 Det bør skje en samlet flytting av de 40 institusjonsplassene på Frogner til det nye
sykehjemmet for å opprettholde et samlet fagmiljø. Det innebærer at det nye
sykehjemmet bygges ut med 40 institusjonsplasser i tillegg til de 16 omsorgsboligene
som er foreslått.
 For å dekke behovet fram mot 2018 evt. lengre, flyttes som foreslått rehab.avdelingen
på Liertun til det nye sykehjemmet. De frigjorte arealene på Liertun brukes til
institusjonsplasser for andre pleietrengende enn demente, evt. kombinert med
etableringen av et intermedisinsk senter iflg. Samhandlingsreformen.
 Konsekvensene er at den totale plasskapasiteten øker med 32 plasser (16 på nytt
sykehjem og 16 på Liertun) i tillegg til de 210 man har i dag, dvs totalt 242 plasser
som omtrentlig tilsvarer behovet rundt 2020.»
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Saken ble diskutert og spørsmål til saken ble besvart av prosjektleder Geir Larsen.
Fellesrådet er fornøyd med at kravet til omsorgsteknologi ivaretas i forbindelse med bygging
av nytt sykehjem.
Fellesrådet kunne ikke slutte seg til rådmannens forslag til vedtak, men sluttet seg enstemmig
til følgende forslag fra Sjur Malm til uttalelse til romprogram for nytt sykehjem:
«Rådmannens forslag er at det nye sykehjemmet bygges med 24 institusjonsplasser og 16
omsorgsleiligheter, totalt 40 plasser. Dessuten flyttes rehabiliteringsavdelingen på 9 plasser
ved Liertun til det nye sykehjemmet og erstattes med 16 institusjonsplasser på Liertun.
Det synes å innebære følgende konsekvenser:

De 40 eksisterende institusjonsplassene på Frogner erstattes med 24 institusjonsplasser og 16
leiligheter på det nye sykehjemmet, supplert med 16 nye institusjonsplasser på Liertun.
Bare 24 av de 40 institusjonsplassene som Frogner har i dag for demente blir dekket av det
nye sykehjemmet. Dersom de resterende 16 institusjonsplassene på Frogner skal dekkes, må
man ta i bruk de 16 nye institusjonsplassene som planlegges på Liertun om man ikke har
planlagt å bruke de 16 nye omsorgsboligene. Dvs at demenspasienter kan bli delt mellom det
nye sykehjemmet og Liertun. Dette synes urasjonelt mht. pleie, organisering, bemanning og
innredning.
Totalt antall plasser vokser med 16 nye plasser. Det blir ingen økning i de 111 institusjonsplassene vi totalt har i dag. Derimot øker antall omsorgsleiligheter fra 99 til 115 leiligheter.
Rådmannens forslag på 24 + 16 plasser gjør at kravet på 25% dekning av eldre over 80 år
tilfredsstilles så vidt for 2012 med 217 plasser. I 2018 øker plassbehovet til 222 plasser, i
2023 til 277 plasser og i 2028 til 397 plasser. Mao en sterk behovsøking for nye plasser etter
2018 som det ikke er tatt høyde for i forslaget.
Følgende betingelser bør oppfylles ved bygging av det nye sykehjemmet:
 Med tanke på at sykehjemmet tidligst står ferdig i 2014 må kapasiteten minst dekke
behovet til 2018. Dvs minimum plassbehov på 222 plasser.
 Det bør skje en samlet flytting av de 40 institusjonsplassene på Frogner til det nye
sykehjemmet for å opprettholde et samlet fagmiljø. Det innebærer at det nye
sykehjemmet bygges ut med 40 institusjonsplasser i tillegg til de 16 omsorgsboligene
som er foreslått.
 For å dekke behovet fram mot 2018 evt. lengre, flyttes som foreslått rehab.avdelingen
på Liertun til det nye sykehjemmet. De frigjorte arealene på Liertun brukes til
institusjonsplasser for andre pleietrengende enn demente, evt. kombinert med
etableringen av et intermedisinsk senter iflg. Samhandlingsreformen.
 Konsekvensene er at den totale plasskapasiteten øker med 32 plasser (16 på nytt
sykehjem og 16 på Liertun) i tillegg til de 210 man har i dag, dvs totalt 242 plasser
som omtrentlig tilsvarer behovet rundt 2020.»

