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Eldrerådet

Møtested:
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05.03.2012

Tidspunkt:
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Navn
Odd Paulsen
Inger Johanne Jentoft
Per Hetty
Audun Martin Spjell
Einar Brodersen

Funksjon
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Repr Vara for
FRP

Nils Bøe

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Ellen Rognan
Irene Haugen
Lillian Fritzon
Vibeke Nikolaisen

Stilling
Helsesøster, eldrehelsetjenesten
Sykepleier, eldrehelsetjenesten
Leder ved tildelingskontoret
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Omdelt:
Brev til eldrerådet via fylkeseldrerådet 17.02.2012 angående brøyting blir besvart av Bodø eldreråd
på epost 5.3.2012.

Orientering:
 Orientering om helsetjeneste for eldre ved Ellen Rognan og Irene Haugen fra Sentrum
helsestasjon.
 Orientering om samhandlingsreformen slik det fungerer pr. mars 2012 i forhold til
utskriving av pasienter fra Nordlandssykehuset. Evaluering skal gjøres i april 2012.

Annet:
Påmelding til seminar “Inn på tunet” 28. mars 2012:
Odd Paulsen, Inger Johanne Jentoft, Audun Spjell og Per Hetty.
Deltakere på kurs for eldreråd arrangert av fylkeseldrerådet ble avholdt i Bodø 1. og 2. mars 2012.
Fire deltakere fra Bodø eldreråd som deltok, informerte medlemmene om innhold og viktighet i
kursing av nye eldreråd.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/4

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

PS 12/5

Revisjon av smittevernplan.

PS 12/6

Referatsaker

RS 12/1 Høringssvar på forslag til revidert fastlegeforskrift
RS 12/2 Arbeidsplan 2012 for ivaretakelse av Partnerskapsavtalen mellom Bodø
Kommune og Husbanken

Bodø, 7. mars 2012
Inger Johanne Jentoft
nestleder
Vibeke Nikolaisen
sekretær

PS 12/4 NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø
kommune
Eldrerådets behandling i møte den 05.03.2012:

Fellesforslag fra eldrerådet
Eldre ser ut til i liten grad å være representert i denne utredningen. Det er allikevel viktig at også
eldre får den samme støtten som andre har mulighet til, slik at de som virkelig har behov ikke blir
tilsidesatt grunnet alder.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Eldrerådets uttalelse
Eldre ser ut til i liten grad å være representert i denne utredningen. Det er allikevel viktig at også
eldre får den samme støtten som andre har mulighet til, slik at de som virkelig har behov ikke blir
tilsidesatt grunnet alder.

PS 12/5 Revisjon av smittevernplan.
Forslag til innstilling
Vedlagt forslag til Smittevernplan for perioden 2012 – 2016 vedtas.

Eldrerådets behandling i møte den 05.03.2012:

Felles forslag fra eldrerådet
Vedlagt forslag til Smittevernplan for perioden 2012 – 2016 vedtas. Eldrerådet ber om at
eldrehelsetjenesten styrkes med tanke på “eldrebølgen”.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Eldrerådets uttalelse
Vedlagt forslag til Smittevernplan for perioden 2012 – 2016 vedtas. Eldrerådet ber om at
eldrehelsetjenesten styrkes med tanke på “eldrebølgen”.

PS 12/6 Referatsaker
Eldrerådets behandling i møte den 05.03.2012:
RS 12/1 Høringssvar på forslag til revidert fastlegeforskrift

Felles forslag til uttalelse fra eldrerådet i RS-sak 12/1
Eldrerådet støtter konklusjonen og anbefalingen, og er spesielt bekymret over den økende
byråkratiseringen av helse- og omsorgsarbeidet. Det er viktig at det utarbeides gode ordninger for å
ta vare på den eldre befolkningen, og selv om forskriften legger opp til en økning av
hjemmebesøkene vil dette i praksis gå ut over andre tilbud såfremt ikke ressurstilgangen og
bemanningen ved legekontorene økes.
Det virker som om forskriften i det store dreier seg om påbud og kontroll, og i liten grad fokuserer
på pasienten. Eldrerådet setter derfor spørsmåltegn ved en forskrift som ikke engang er utarbeidet i
samråd og i samarbeid med fagmiljøene. Det virker derfor som om forskriften i sin helhet er et
byråkratisk instrument for å oppnå et departementalt ønske om sterkere styring og kontroll av
legene.

RS 12/2 Arbeidsplan 2012 for ivaretakelse av Partnerskapsavtalen mellom Bodø Kommune
og Husbanken

Felles forslag til uttalelse fra Bodø eldreråd i RS-sak 12/2
Punkt 3b og 3c Faser i arbeidet..
Her er det viktig at også boliger for eldre med nedsatt funksjon blir fremhevet. Det kan også være
aktuelt med ombygging av eksisterende bolig for å imøtekomme behovet.
Punkt 15a, 15b Velferdsteknologi og Sølvsuper

Eldrerådet beklager utsettelse av Sølvsuper, men forstår at dette her vært utenfor kommunens
kontroll. Det er derfor viktig at best mulig tilbud til de eldre og andre pleietrengende opprettholdes
inntil Sølvsuper er fullt operativt.
Punkt 15c Pilotprosjekt “Lengst mulig i eget liv….osv”
Her må Bodø kommune være villig til å yte de ressurser dette prosjektet krever. Selv om det på kort
sikt vil være kostnadskrevende, er de langsiktige perspektiver en besparing av ressurser, både
økonomisk og bemanningsmessig. Det er derfor meget viktig at kommunen gitr prosjektet
nødvendig prioritet.

