Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Eldrerådet

Møtested

Haugestad

Dato:

03.06.2019

Tidspunkt:

13:00 – 15:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Lorna Reberg Nilsen
Jan Dybvik
Gro Elisabeth Hegg
Olav Aasmundrud
Ragnhild Malm

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Repr
Vara
A
PENSJ
H
H
PENSJ

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hanne Berg Stubberud
kommunalsjef

Diverse tatt opp under møtet:

Vivi Haugli, forebyggende sykepleier og frisklivsveileder, orienterte om programmet for
Eldredagen onsdag 2. oktober 2019.
Orientering fra kontaktpersoner for institusjonene:
Ragnhild Malm (Pensj.), Eldrerådets kontaktperson for Fosshagen:
Eldrerådets kontaktperson på Fosshagen har jevnlig kontakt med virksomhetsleder.
Siste kontaktmøte ble som en del av møtet på Fosshagen i forbindelse med Tilsynskampanjen
sykehjem 2018/2019.
Denne ble gjennomført av leder for Miljørettet helsevern Jonny Løe, kommuneoverlege
Ingrid Bjerring, ledere for ulike funksjoner på huset og virksomhetsleder Kjersti Lunner.
Vi fikk godt innblikk i Fosshagens drift og fikk mulighet til å komme med egne innspill, dette
opplevdes som nyttig.
Under evalueringen av møtet ble det foreslått at Eldrerådets brukerkontakt fortsatt skulle
inviteres på årlige Tilsynsmøter.
Jan Dybvik, kontaktperson for Hjemmetjenesten:
Sykefraværet fortsatt høyt – det arbeides aktivt med dette bl.a. gjennom LMU.
Hjemmetjenesten flytter til Carter-bygget på Lierskogen i august 2019.
Det ligger an til et merforbruk i 2019 – fikk ikke økt budsjettrammen fra 2018.
Bemanningssituasjonen stabil med liten turnover.
Nye digitale alarm-kontrakt vil kunne gi god effekt i hjemmetjenesten. Det er etablert digitale
agenter som skal være støttespillere, veiledere for ansatte, brukere og pårørende ved innføring
av Velferdsteknologi.
Kompetanse- og utviklingsplan for Helse og omsorg for 2019 og 2020 brukes aktivt.
AKS-prosjektet med 2 klinisk spesialsykepleier er en meget god investering og bør
videreutvikles/økes.
Gro Hegg, kontaktperson for Nøstehagen:
Eldrerådets kontaktperson deltok også på tilsynsrunden på Nøstehagen hvor man blant annet
gikk gjennom avvikssystemet, smittevern, sikkerhet, renhold, ernæring og rutiner for varsling
til pårørende. Både luftkvalitet og lysforhold oppleves som dårlig på Nøstehagen. Bygget er
19 år gammelt og trenger vedlikehold. Alarmsystemet er utdatert.
Pr i dag er det 12 % sykemeldte og det må leies inn vikarer, som er dyrt og fører til
overforbruk på budsjettet. En del turnover hvor noen går av med pensjon og andre går over i
ny jobb.
Lorna Reberg-Nilsen, kontaktperson for Liertun:
Liertun ligger 0.2 mill kr under budsjett hittil i år og regner med å holde rammen ut året.
I forbindelse med samskapings-prosjektet mellom Liertun og Tjenester for voksne med
funksjonsnedsettelser er det ønskelig, i forbindelse med HP 19 – 22 oppdrag 2.8, utvikling av
Tranby torg, å få etablert en nærmiljøkaffe i 1.etg på Liertun. Nærmiljøkafén er tenkt å være
et tilbud til blant annet beboere og ansatte på Liertun og de som bor i nærmiljøet på Tranby.
Boligavdelingen på Liertun var best i hele Buskerud på tannpleie i 2018. Resultatet var 2.1 på
en skala fra 2 – 5. Resultatet for de øvrige avdelingene på Liertun var også bra.
Tilsynsrunden på Liertun blir gjennomført til høsten.
Janne Eide
Utvalgssekretær
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Følgende tas opp i møtet:
• Orientering fra kontaktpersoner for institusjonene.

9/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2019
Eldrerådets vedtak:
Protokoll fra møte 06.05.2019 godkjennes med følgende merknad:
Sak 7 punkt 1: «Utvidelse av Fosshagen anbefales innenfor vedtatt ramme…»
Eldrerådets behandling:
Protokoll fra møte 006.05.2019 ble enstemmig godkjent med følgende merknad:
Sak 7 punkt 1: «Utvidelse av Fosshagen anbefales innenfor vedtatt ramme…»

10/19 Meldinger
16/19 Tall og fakta Helse og omsorg 2018
Eldrerådets vedtak:
Melding nr. 16: Tall og fakta Helse og omsorg 2018 tas til orientering med følgende uttalelse:
«Eldrerådet tar den informative meldingen til orientering med følgende kommentar:
For å styrke tilbudet til brukere, med stort behov for oppfølging av kvalifisert helsepersonell i
hjemmet etter sykehusinnleggelse, anmoder Eldrerådet kommunen om å styrke det allerede
opprettede teamet med Avanserte kliniske sykepleiere (AKS) ressursmessig. Et slikt team ble
besluttet opprettet i forbindelse med HP 2018 – 22, men det ble dessverre ikke bevilget
tilstrekkelig med midler for å bemanne teamet tilstrekkelig til å dekke det store behovet for
denne type kompetanse.»
Eldrerådets behandling:
Meldingen tas til orientering med uttalelse som gitt i vedtak.

17/19 Pasientsikkerhet - skoldesperre og medikamentbruk
Eldrerådets vedtak:
Melding nr. 17: Pasientsikkerhet - skoldesperre og medikamentbruk, tas til orientering
Eldrerådets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

18/19 Hovedutvalgenes sakslister i juni
Eldrerådets vedtak:
Melding nr. 18: Hovedutvalgenes sakslister i juni, tas til orientering med følgende merknad:
HSO-utvalget 05.06 sak 24:
1. tertial rapport 2019
Lier kommune gikk med ett rekordstort overskudd i 2018, men til tross for dette velger
kommunen å la Hjemmetjenesten drive på ”sparebluss” også i 2019, noe Eldrerådet beklager
sterkt. Foreløpig anslås et merforbruk for året på 3 millioner kroner. Årsaken til merforbruket
er mange og bør ikke komme som en overraskelse på kommunen. For det første øker andelen
eldre 80+ år for år og i tillegg har man fått en økning av antall utskrivningsklare pasienter fra
sykehusene som er i behov av hjelp i hjemmet ved utskrivningen eller for ett heldøgns
omsorgstilbud i institusjon. Andelen som trenger praktisk bistand i hjemmet har også økt.
Ettersom Lier kommune relativt sett har en lav dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser, og
dette også er blitt noe redusert de siste årene, vil flere som hadde behov for en slik plass, bli
tvunget til å bo lenger i hjemmet med forsterkede hjemmetjenester. Dette krever ekstra mye
ressurser fra hjemmetjenesten.
Lier Eldreråd vil derfor nok en gang anmode Lier kommune om å styrke Hjemmetjenesten
både ressurs og kompetansemessig, ved å øke rammene slik at de dekker behovet for 2019 og
senere år.
***********************************************************
Eldrerådet anmoder videre om at man i forbindelse med oppstart av HP 19 - 22 oppdrag 2.8
vurderer muligheten for å etablere en nærmiljøkafé i lokalene i 1. etasje på Liertun. Dette vil
være et samarbeid mellom Liertun og Tjenester for Voksne med funksjonsnedsettelse, som
del av deres felles samarbeidsprosjekt ”Samskaping HOV – livsmestring for alle”.
Nærmiljøkafén er tenkt å være et tilbud til blant annet beboere og ansatte på Liertun og de
som bor i nærmiljøet på Tranby.
Liertun er eneste sykehjem i Lier kommunen uten kaffe/kantine eller annet lokale der brukere,
pårørende, ansatte og andre kan samles utenfor avdelingene til ulike sammenkomster.

Eldrerådets behandling:
Meldingen tas til orientering. Eldrerådet sluttet seg til uttalelse fremmet av Lorna Reberg
Nilsen (AP) mht. sak 24 som behandles i HSO-utvalget den 05.06.2019.

