Saksframlegg / referatsak
Dato

26.08.2015

Løpenr

59809/2015

Arkivsaksnr

Arkiv

2015/5029

Helse- og omsorgsavdelingen

Saksnummer Utvalg

Møtedato

Komitè for levekår

13.10.2015

Eldrerådet

12.10.2015

Råd for funksjonshemmede

08.10.2015

Trivselsfond i institusjon eller i boform for heldøgns omsorg
og pleie - retningslinjer
Sammendrag
Videreføring av felles brukerråd/trivselsråd anbefales for alle institusjoner og boformer for
heldøgns pleie og omsorg. Helse – og omsorgstjenesteloven inneholder ikke bestemmelser om
brukerråd/trivselsråd slik som tidligere lov om helsetjenester i kommunene, men det er nå en
frivillig ordning for hver kommune. Vedtekter og retningslinjer er nå revidert og oppdatert i hht
denne saken. Det anbefales en månedlig innbetaling på kr 300,- for hver beboer, med lik sats for
hele kommunen.

Saksopplysninger
Bodø kommune har i en årrekke praktisert trivselsfond for beboere i sykehjem. I tidligere lov om
helsetjenester i kommunene § 6-8 beskrives trivselsfond slik:
Hvis pasienter i sykehjem ønsker opprettet felles trivselsordning, finansiert av pasientene selv, skal
institusjonens ledelse medvirke til å få etablert en slik ordning. Ledelsen kan også selv ta initiativ til
å opprette felles trivselsordning som nevnt.
Institusjonens ledelse skal utarbeide vedtekter for trivselsordningen, herunder størrelse av
pasientenes tilskott til felles trivselskonto og om disponeringen av midlene.
Tilskott til trivselskontofra den enkelte pasient kan ikke settes høyere enn et beløp som på årsbasis
svarer til 6,25% av folketrygdens grunnbeløp. Hvor felles trivselsordning er opprettet, eller ønskes
opprettet, forvaltes denne av institusjonen med bistand av trivselsråd.
I helse – og omsorgstjenesteloven av 2011 er denne lovbestemmelsen tatt bort, og det er fritt opp til
kommunene å videreføre ordningen med trivselsfond. Nasjonale føringer vektlegger brukerstyring i
sterkere grad enn tidligere.
Bystyret behandlet 22.juni 2006 PS 06/98 som omhandler brukerråd/trivselsråd som et felles råd.
Vedtekter og retningslinjer ligger som vedlegg til denne saken.
Avdelingen ønsker å videreføre ordningen, og det anbefales at Levekårskomiteen slutter seg til
forslaget. Egenbetalingen har ut fra vedtektene vært satt til kr 100,- pr beboer pr måned. Enkelte
sykehjem har høynet innbetalingen, og sats på kr 300,- pr måned pr beboer foreslås og ønskes

godkjent av Levekårskomiteen. Mørkved sykehjem har praktisert egenbetaling med kr 300 ,- pr
måned en tid med gode resultater. Det har blant annet vært arrangert mange flotte konserter,
kafeturer, turer ut til ulike arrangementer. Lefsetakker er innkjøpt og møsbrømkafe arrangeres med
jevne mellomrom. Det er kjøpt inn en del instrumenter. Snacks, vin og øl til helger er innkjøpt.
Servietter, blomster og kaker til helger, jul og arrangementer. Julebord er arrangert med musikk.
Grilling i hagen. Det er litt ekstra av alt for glede og trivsel til jul, påske og andre høytider.

Vurderinger
Det er en målsetting å ha samme nivå på innbetalingen til trivselsråd for alle beboere i alle
sykehjem i Bodø kommune. Det vurderes som hensiktsmessig å høyne alminnelig sats fra kr 100,pr måned til kr 300,- pr måned pr beboer. Nåværende sats er moden for revidering mht. alminnelig
prisnivå og forhøyet sats gir gode muligheter for ulike trivselstiltak. Det er også et ønske om å
harmonisere innbetalingsbeløpet slik at det blir likt for alle kommunens sykehjem og boformer for
heldøgns pleie og omsorg.

Konklusjon
1. Bodø kommune viderefører ordningen med et felles brukerråd/trivselsråd for alle sykehjem
og alle boformer for heldøgns pleie og omsorg
2. Det oppnevnes brukerråd/beboerråd for evt. nye sykehjem og boformer for heldøgns pleie
og omsorg
3. Månedlig innbetaling pr beboer settes til kr 300,4. Vedtekter for felles trivselsordning godkjennes med endringer som fremkommer i denne
saken
5. Retningslinjer for anvendelse av trivselsmidler i Bodø kommune godkjennes med endringer
som fremkommer i denne saken
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