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Prosjekt " Sammen om den gode dagen"- Livsgledesykehjem
Forslag til innstilling
Oppstart av sertifiseringsordningen; Livsgledesykehjem ved Mørkved og Stadiontunet sykehjem
planlegges.
Administrasjonen vurderer muligheten for oppstart etter bystyrets budsjett/ økonomiplanbehandling
for perioden 2016-2019.

Saksopplysninger
I forbindelse med økt fokus på verdig omsorg (verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften) i
sykehjem planlegger avdelingen å igangsette sertifisering av to av byens sykehjem til
«Livsgledesykehjem», gjennom prosjekt «Sammen om den gode dagen».
De aktuelle sykehjemmene er Mørkved og Stadiontunet sykehjem, hvor sertifisering kan oppnås
etter ca 18-24 måneder etter at sertifiseringsarbeidet er startet.
Sertifiseringsordningen gjennom stiftelsen Livsglede for eldre har utviklet seg til å bli en nasjonal
sertifiseringsordning fordi den kan brukes som systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra
myndighetene. Verdighetsgarantien(forskrift om en verdig eldreomsorg) sier at eldreomsorgen skal
tilrettelegges på en slik måte at den bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Eldre på
sykehjem skal ha mulighet til å leve et mest mulig normalt liv.
Kvalitetsforskriften(forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten) pålegger kommunene å
etablere systemer for å sikre at beboere ved sykehjem får et individuelt tilbud, og sine
grunnleggende behov i varetatt. For øvrig vises det til st. meld 29 «Morgendagens omsorg» samt
st.meld 26, fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Dette samsvarer med
Kommuneplanens strategiske samfunnsplan, Hovedmål 2: Byen det er godt å bo i- mangfold,
levekår og livskvalitet.
Prosjektet «Sammen om den gode dagen» har mottatt Innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen vår
2015, slik at skal en ha mulighet til å ta i bruk midlene må en gå i gang med prosjektet 01.01.16,

siden rapportering på bruk av midler er 1.april 2016. Hvis avdelingen ikke kommer i gang med
sertifisering, som planlagt, vil konsekvensen være at tilskuddet må tilbakeføres til Fylkesmannen.

Vurderinger
Sertifiseringsordningen; Livsgledesykehjem, kan knyttes til områder i lover og forskrifter som skal
sikre et godt tjenestetilbud til eldre. Erfaringer fra andre kommuner viser at sertifiseringsordningen;
Livsgledesykehjem innebærer et hensiktsmessig system til hjelp for kommunene til å løfte
verdigheten og kvaliteten i sykehjemmene. Utfordringen er den økonomiske situasjon i helse og
omsorg, den demografiske utvikling med en økende andel eldre. Videre samhandlingsreformen,
som medfører at pasienter skrives tidligere ut av sykehus og behovet for økt fokus på forebygging
og helhetlig omsorg.
En forutsetning for å starte sertifiseringsordningen er at sykehjemmene kan beholde den
stillingsressursen som er i sykehjemmene pr i dag. Forutsetningen står i motsetning til Rådmannens
forslag til budsjett for 2016, slik at avdelingen må avvente i forhold til bystyrets behandling av
budsjett/ økonomiplan 2016-2019.
En annen forutsetning for å starte sertifiseringsprosessen er at det ansettes en Livsgledekonsulent
som skal fungere som Livsglede for eldres forlengede arm samt endringsagent.
Livsgledekonsulenten har rollen som prosessveileder, pådriver og motivator for ansatte ved
sykehjemmene som sertifiseres. Avdelingen foreslår å omdefinere en 20 % stilling, rådgiver stab
kommunaldirektøren til Livsgledekonsulent fra 01.01.16

Konklusjon og anbefaling
Slik Rådmannens forslag til budsjett foreligger med nedtrekk av stillinger i sykehjemmene, vil det i
utgangspunktet ikke være forutsetninger for oppstart av sertifiseringsordningen; Livsgledesykehjem
ved Mørkved og Stadiontunet sykehjem fra 01.01.16. Administrasjonen avventer bystyrets
budsjettbehandling.
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