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Spørsmålog kommentarer fra Tana demensforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen —Tana demensforening er nå oppegående. Vi har gjennomført

medlemsverving og årsmøte, slik at vi kunne få valgt et styre. Det har vært gjennomført et

medlemsmøte 09.10., der det fremkom mange ønsker og krav fra medlemmene til styret, på hva vi

skal arbeide med i tiden fremover. Styret har måttet velge ut en del, da vi ikke har mulighet til å

starte med alt på en gang. Det vil nok derfor komme flere henvendelser etter hvert.

Godt formalisert samarbeid

For det første så ønsker Tana demensforening å få til et godt, formalisert samarbeid mellom

pårørende, demensforeningen, og kommunen/pleie- og omsorgstjenesten og hjemmesykepleien.

Det er en god del vi kan bidra med, er vi sikre på. Man kan for eksempel sette ned en liten

arbeidsgruppe som kan finne frem til samarbeidsområder. Kommunen kan peke ut et par og det

samme kan vi gjøre.

Større bil 


Pårørende har erfart at det hadde vært så mye bedre om kommunen hadde leaset en buss med 6-8

seter, som kunne vært brukt til turer, kortere og noe lengre, isteden for å bruke mange småbiler når

bl a de demente skal bringes den ene eller andre veien. Da ville også ledsagerne kunne bistå

hverandre på en annen måte enn nå, om det skulle oppstå hendelser. For de få, som blir veldig

urolige i en slik situasjon kan man fortsette å gjøre som tidligere.

Åpent møte

Demensforeningen ønsker å gjennomføre et åpent møte, lørdag 16.11. Her holder vi på med å få tak i

forelesere, som skal snakke om hvordan takle følelsene som kommer, samhandling med demenssyke

og hvordan gi praktisk hjelp som ivaretar den demenssykes verdighet, og samtidig passe på seg selv.

Dette gjelder både pårørende og hjelpeapparatet i kommunen.



Grillhytta

Så har rnedlemsmøtet ønsket at grillhytta i Polmak skulle bringes til sansehagen i Tana bru, etter at

beboerne er flyttet fra Polmak. Nå kom det oss for øre i går, under omvisning på det nye

ornsorgssenteret at kommunen har solgt også grillhytta. Etter vår mening var dette veldig lite

gjennomtenkt, for en grillhytte bør det være på det nye stedet.

Høringsuttalelse

Demensforeningen har levert en høringsuttalelse vedr ny samordnet rus- og psykiatriplan for Tana

for 2014 —2018. Her fokuserer vi på nok bemanning på pleieinstitusjonene for å kunne gi individuell

hjelp, samt at de ansatte får kompetanseheving i feltet aldersrelaterte sykdommer, videre at det

tilsettes en trygghetssykepleier i 25 % stilling, som det søkes prosjektrnidler til.

Kulturelt tilbud

Så ønsker vi, i samarbeid med flere andre lag og foreninger, å kunne gi beboerne på institusjonene et

tilrettelagt kulturelt tilbud. Da ønsker vi å få høre om hva slags type tilbud vi kan få innpass med. Slik

det har vært, kan det se ut som noen steder ikke har tatt imot tilbud om dette. Her ønsker vi å møte

de rette vedkommende for å finne frem til noe som kan gjennomføres.

Plattform for frerntidi kulturell virksomhet å institus'oner

Lag og foreninger er fleksible når det gjelder dette. For å kunne bygge en fremtidig plattform for

kulturell virksomhet på pleieinstitusjonene, hadde vi kunnet tenke oss et møte med aktivitører,

virksomhetsledere, lege og assisterende rådmann, samt Britt Hjørdis Solaas Somby. Kanskje vi kunne

ha fått til en kulturpakke som kunne spres ut over kalenderåret og skapt litt glede for mange av dem

som lever på institusjon.

Medisin

Demensforeningens medlemmer ønsker også å stille spørsmål om bruk av kostbar medisin i

demensomsorgen. Man ønsker å få høre om dette er noe som har vært prøvd eller om økonomi

hindrer prøving. Spørsmålet går til virksomhetslederne i pleie- og omsorg, samt hjemmesykepleien,

leger og assisterende rådmann.

Gode eksisterende tilbud til h'emmeboende

Mange vet ikke om hva som finns av tilbud fra det offentlige. Hva har kommunen gjort for å

informere hele befolkningen om mulighetene hjemmeboende demente har gjennom det flotte

tilbudet "Ambulerende dagaktivitetstilbud"? At alle får vite dette, kan føre til at flere klarer å

vedkjenne seg at det finns demente i nær familie og få avlastning og støtte. I forbindelse med det

åpne møtet vi ønsker å gjennomføre, riktignok en lørdags formiddag, kunne kanskje noen fra

deniensteamet eller andre få anledning til å informere, dersom det er interesse for dette.

Fleksibel bruk av timer

Så er flere av de pårørende opptatt av om det er mulig å få til en mer fleksibel bruk av uketimene

som er gitt støttekontakt/personlig assistent. Vel og merke hvis man får til en enighet med

støttekontakten/assistenten. Er det mulig?



Nærmere samarbeid med le e

De pårørende vil ha beskjed fra lege om behandling med videre, som gjelder den demente. Hvis

pårørende ønsker å ha en samtale med lege om "sin" dernente, må de gis anledning til det, uten at

den demente er til stede. Vi bør huske på at mange av de pårørende utgjør et svimlende antall

hjelpetimer hvert år. De bør tas på alvor og lyttes til, på en måte som fører til at arbeidet kan bli

lettere for alle parter.

Foreningen ønsker å få en enkel tilbakemelding på dette brevet så snart det er mulig, i første

omgang. Vi ønsker bl.a. å gjennomføre "Vaffel og musikk" med Jan Bjørn og Bjørn på institusjonene i

løpet av nov. —første halvdel av des. Men først må vi få vite om det er mulig å gjennomføre det.

Dette brevet går som kopi til virksomhetslederne og partilederne, samt leder for omsorgskomiteen.

Vi håper på et fruktbart fremtidig samarbeid!

Vennlig hilsen

Erna Fjelldahl, leder



HOU-rapport 2013
ver 22nov.

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers oppfølging/kommentar Ansv.

1 Godkjenning av innkalling ja FG

2 Godkjenning av saksliste ja FG

3 Godkjenning av protokoll fra 05.12.2012 ja FG

4

Disponering av budsjettmidler i pleie og omsorgstjenesten - Budsjett 

2013 JA som foreslått + endring 1.setn. Og tillegg i tre avsnitt AV

5 Frisklivssentral i Tana ja som foreslått BSS

6 Referatsaker / Orienteringer - HOU ja

Til oreinering. KN orienterte om administrasjonens plan for det videre 

arbeidet om omstrukturering av pleie- og omsorgssektoren KN

6 HOU-rapport 2012 til orientering FG

6 Strukturendring i pleie- og omsorgssektoren til orientering KN

7 Rullering av rus- og psykiatriplan ja trukket fra sakslista

8 Godkjenning av innkalling ja godkjent med merknad: Adm på passe på at innkalling legges ut på nett AI

9 Godkjenning av saksliste ja godkjent med en tilleggssak PS 14/13 AI

10 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2013 ja godkjent AI

11 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 ja som foreslått enst JL

12

Endring av skjenketider i Tana - Kommunestyrets justering av 

samordnet rus- og psykiatriplan Ja endret skjenketider til kl 02.30. Trer i kraft straks. Enst. Varsel til skjenkestedene sendt. KN

13 Referatsaker/Orienteringer ja ingen AI

13 RS3 Hjelpemiddelformidling - Kommunestatistikk for Ja til orientering KN

13 RS4 Samhandlingsreformen Ja til orientering KN

13 RS5 Tana kommune-invitasjon til å delta i arbeidsgruppe ja til orientering JL

14 Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet ja

HOU gir sin tilsluting til uttalelsen, oversendes ordfører for videre 

oppfølging ja AI

15 Godkjenning av innkalling ja

16 Godkjenning av saksliste ja

17 Godkjenning av protokoll fra 06.03.13 ja

18 Budsjettoversikt 2013 - pleie- og omsorgssektoren Ja som foreslått KN

19 Referatsaker / Orienteringer - HOU

KN oreinterte om framdriftsplan for strukturendringer i pleie- og 

omsorgstjenesten. Tatt til oreintering FG

19

Avslutning av tilsyn med sosiale tjenester i Tana kommune ved NAV 

Deatnu-Tana 12. og 20.5.2011 Ja til oreintering KN

20 Godkjenning av innkalling ja

21 Godkjenning av saksliste ja 2 tilleggsaker + 1 ref.sak

22 Godkjenning av protokoll fra 08.05.13 ja

23 Budsjettregulering 2013 - helse og omsorgssektoren ja Fellesforslag: HOU ber KST om tilleggsbevilgning på kr. 850 000 Til kommuenstyret KN

24 Plan for kompetanseheving innen lindrende behandling ja som foreslått AV

25 Referatsaker / Orienteringer - HOU ja FG

25

RS 7 - Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av 

døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne til orientering

26 Elva hotel og camping - utvidelse av skjenkeareal Ja som foreslått KN

27

Søknad om tilskudd til utvikling av kommunal oppfølgingstilbud for 

kronikergrupper ja som foreslått nytt saksframlegg utdelt i møte BSS

28 Godkjenning av innkalling ja Cecilie Knibestøl nytt etternavn Beravara

29 Godkjenning av saksliste ja

30 Godkjenning av protokoll fra 05.06.2013 ja

31

Søknad om utvidelse av skjenkeareal (uteservering) og utvidet 

skjenketid - Dow's spisested, Skipagurra Ja som foreslått AV

32 Regulering av budsjettet for helse- og omsorgssektoren 2013 Ja som foreslått med tillegg.350000 reguleres inn i budsjetet neste HOU-møte Behandles på nytt i neste møte KN

33 Referatsaker / Orienteringer - HOU

jakob: Om oppfølging av av tilsyn barnearntj, Kjell: jordmortj., ny jordmor 

på plass til orientering

Side 1



HOU-rapport 2013
ver 22nov.

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers oppfølging/kommentar Ansv.

33

Pleie- og omsorgsstruktur - omorganisering av eldreomsorgen i Tana 

kommune til orientering

33 Endring av ansvarsområder for ledere av pleie- og omsorgstjenesten til orientering

33 Suppleringsvalg for AP til orientering

33

Oppfølging av landsomfattede tilsyn med barneverntjenesten 2011 - 

rapport fra stikkprøvetilsyn 19.6.2013 til orientering

33

Oppfølging av landsomfattede tilsyn med barneverntjenesten 2011 - 

rapport fra stikkprøvetilsyn 19.6.2013 til orientering

33 Søknad  om støtte fra Kommunenes interesseforening for lokalsykehus til orientering

33 Nye saker: Ny sak til neste HOU-møte nei

Leder ber at det føres opp en ny sak til neste HOU-møte: Endring av HOU’s 

ansvarsområde og delegasjonsreglement Gjelder ansvaret for skjenkesaker KN

34 Godkjenning av innkalling ja FG

35 Godkjenning av saksliste ja to tilleggssaker FG

36 Godkjenning av protokoll fra 02.10.2013 ja FG

37 Rullering av samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014 - 2018 ja

sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning etter innspill fra 

HOU Saken skal behandles i KST 18.12.13 JL

38 Referatsaker / Orienteringer - HOU ja FG

39 Høringsuttalelse - Psykisk helsevern i Finnmark Ja som foreslått Uttalelsen oversendt helseforetaket KN

40 Bemanningssituasjon ved Polmak sykehjem Ja HOU påpeker at det skal være forsvarlig drift ved Polmak sykehjem KN orienterte KN

Side 2


