HOVEDUTSKRIFT
Eldrerådet
Møtested: Drag gamle skole
Møtedato: 12.04.2018
Tid: 10:00 – 12:30

Til stede på møtet

Edvard Olav Stenbakk, Johanne Ellingsen, Ragnhild Larsen
Rigmor Akermo, Bernt Olav Ness, Gunlaug Sandvik

Fra adm. (evt. andre):
Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent
sak 1/18

Orienteringer:
Annet:

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kjøpsvik, dato 13.04.18

Edvard Olav Stenbakk
Leder

Johanne Ellingsen
sekretær

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/174
STRATEGISK PROSESS FOR HELSE OG SOSIALPLAN FOR NYE
HAMARØY KOMMUNE INNSPILL FRA ELDRERÅDET I TYSFJORD
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STRATEGISK PROSESS FOR HELSE OG SOSIALPLAN FOR NYE HAMARØY
KOMMUNE
INNSPILL FRA ELDRERÅDET I TYSFJORD
Rådmannens innstilling:
Behandlingen i Eldrerådet:
Eldrerådet må være høringsinstans og også representert i prosessen med minimum to personer
fra henholdsvis en fra Drag og en fra Storjord.
Dette gjelder for gruppene Helse og omsorg og lokaldemokrati.
Status i dag:
- Det er ikke tilbud om fysioterapi på Drag og det må være tilgjengelig i fremtiden.
- Tannlegetjeneste til eldre må være etablert.
- Legetjeneste må være lett tilgjengelig både via telefon og oppmøtested.
- Eldreomsorg:
o Hjemmetjenesten (Fungerer tilfredsstillende)
o Institusjonstjenester mangler.
o Boliger for eldre, uføre, psykiatri, psykisk utviklingshemmede. Her er for lite
tilbud pr i dag.
o Besøkstjeneste og sosiale og kulturelle tilbud bør styrkes.
o Støttekontakttilbud utvides.
-

Utfordringer:
o Få til institusjon som er moderne, faglig godt utrustet, ha samisk kompetanse
og ha tilbud om flere ulike tjenester både fra 1. og 2. tjenestenivå.
o Kollektivtilbud som er tilpasset for eldre og uføre.

-

Hva bør satses mer på?
o Et velfungerende sykehjem med godt kvalifisert personale og godt utviklet
tjenestetilbud.
o Rehabilitering
o Kommunikasjon for eldre mot hjelpeapparatet må bli så enkel at alle kan bruke
det.
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Vedtak:
Eldrerådet må være høringsinstans og også representert i prosessen med minimum to personer
fra henholdsvis Drag og Storjord.
Dette gjelder for gruppene Helse og omsorg og lokaldemokrati.
Status i dag:
- Det er ikke tilbud om fysioterapi på Drag og det må være tilgjengelig i fremtiden.
- Tannlegetjeneste til eldre må være etablert.
- Legetjeneste må være lett tilgjengelig både via telefon og oppmøtested.
- Eldreomsorg:
o Hjemmetjenesten (Fungerer tilfredsstillende)
o Institusjonstjenester mangler.
o Boliger for eldre, uføre, psykiatri, psykisk utviklingshemmede. Her er for lite
tilbud pr i dag.
o Besøkstjeneste og sosiale og kulturelle tilbud bør styrkes.
o Støttekontakttilbud utvides.
-

Utfordringer:
o Få til institusjon som er moderne, faglig godt utrustet, ha samisk kompetanse
og ha tilbud om flere ulike tjenester både fra 1. og 2. tjenestenivå.
o Kollektivtilbud som er tilpasset for eldre og uføre.

-

Hva bør satses mer på?
o Et velfungerende sykehjem med godt kvalifisert personale og godt utviklet
tjenestetilbud.
o Rehabilitering
o Kommunikasjon for eldre mot hjelpeapparatet må bli så enkel at alle kan bruke
det.
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