
 

 

 

 

 
 Kommunedelplan gr. 1 – Institusjon 

1.8.2019 Kl. 18.00. – 20.00. Møterom Vestibyle MBSS  

Møte innkalt av: Marita 

Møtetype: Arbeidsmøte kommunedelplan  

Møteleder: Marita 

Tilstede: Morten B, Kristin, Kirsten, Gun Helen, Anita, Mariann, Marita 

Ikke tilstede:  Evita 

Referent:   Mariann 

1. Unge brukere av langtidsplasser og brukere med mindre bistandsbehov 

Hvordan vi har det 
i dag:  

Vi ser at unge brukere på langtidsplasser har ett annet behov en eldre 
mennesker. Vi har behov for å skaffe disse brukerne ett mer tilpasset 
tilbud enn det vi klarer i dag.  

Målet 2040: Vi har tilrettelagte boliger som er bemannet som er det manglende leddet i 
omsorgstrappen. 

Tiltak:  Ønsket effekt:  

• Det bygges omsorgsboliger som skal være 
bemannet. (10-15?) 

• Bemanningen bør være variert, bl.a. 
miljøarbeider.  

• Disse boligene bør ligge sentrumsnært, helst i 
forbindelse med MBSS hvis dette er mulig.  

• Kan vi bruke sone 13 som en midlertidig løsning 
til boligene er på plass? 
 

Vi ser at ved dette tilbudet vil avlaste 
sykehjemmet ved å tilby ett mer 
riktig tilbud til disse brukerne. 
Brukere som ikke kan ivaretas av 
hjemmebaserte tjenester får 
innvilget ett langtidsplass da vi ikke 
har noe annet passende tilbud.   



 

 

 

2. Skjerming/ Utagering/ privat liv 

Hvordan har vi det 
i dag? 

Vi ser at i perioder har vi store problemer med utagering og vold hos demente. 
Ansatte og andre pasienter blir slått, sparket, lugget og spyttet på. Det er 
vanskelig å skjerme disse pasientene på en god og verdig måte. Dette påvirker 
både brukere, ansatte og pårørende i hverdagen.  

Mål 2040: Vi har plasser til forsterket skjerming av pasienter  
 
 Tiltak:  Ønsket effekt:   

• Det bygges en ny avdeling (på eksisterende 
skjermet) for å lage plasser til sterk skjerming. 

• Vi bygger om den ene skjermet avdelingen til å 
håndtere denne typen pasienter. 

• Vi bygger om deler av en skjermet avdeling 
(f.eks. 2 rom) for å ivareta pasientene.  

Vi ser at dette behovet vil øke i takt 
med tiden. Til tross for at vi får flere 
eldre i kommunen vil disse også være 
fysisk sprekere enn de eldre vi har pr 
i dag.  

3. Fysisk aktivitet og fysioterapi 

Hvordan har vi det 
i dag? 

Brukere av langtidsplasser får ingen eller svært lite fysioterapi. 
Avdelingene har opplegg for å trene hverdagstrening, men har ikke den 
kompetansen fysioterapeutene har. Vi ser at det er behov for økte 
ressurser her da brukerne har behov for andre type tiltak som ivareta 
f.eks. ekstremiteter som er skadet av sykdom og andre plager.  

Mål 2040: Pasienter på langtidsvedtak har ett tilfredsstillende fysioterapitilbud.  

Tiltak:  Ønsket effekt:  

• Fysioterapiressursene økes og en viss 
prosentandel øremerkes fysioterapi til 
pasienter på langtidsplasser.  

Økt fysioterapi til denne 
pasientgruppen kan lindre smerter 
og ubehag. De kan ha økende 
bevegelsesproblemer og har behov 
for riktig kompetanse for å ikke 
miste sine funksjoner og ressurser. 
Tap av funksjoner vil øke pleietyngde 
for ansatte og smerter for 
pasientene.  



 

 

 

4. Kultur og sosiale aktiviteter  

Hvordan har vi det 
i dag:  

Vi ser at når man får innvilget en langtidsplass blir det vanskelig for 
pasientene å ivareta sine sosiale og kulturelle interesser. Denne 
pasientgruppen kan heller ikke bruke dagsenteret i kommunen da dette 
er forbehold hjemmebaserte tjenester.  
Det er stor usikkerhet om dette har en plass i en kommunedelplan, men 
at dette er tiltak vi kan sette i gang på egen hånd.  

 
Mål 2040: Brukere av langtidsplasser har ett tilfredsstillende kulturtilbud og føler at de får 
ivaretatt sine tidligere interesser.  
 
 
 
Tiltak:  Ønsket effekt:  

• Vi har en kulturansvarlig som gjelder for MBSS. 
Denne har ansvar for å invitere lag og 
foreninger, barnehager, private osv til 
underholdning og arrangementer på MBSS (inne 
på avdelinger).  

• Lage ett årshjul 
• Dagligdagse aktiviteter  
• Besøk fra barnehage og skole 
• Dyr: Hesten Liva, klekke kylling, besøkshunder 
• Mannklubb 
• Jakt/frilufts-kvelder 
• Utvikle området fra Helgetjern til MBSS. 

Rekkverk ned bakken, asfalt til rullestoler, 
brygge til å kjøre rullestoler på for fisking, 
benker (SØKE MIDLER)  

 
 
 
 

Utviklingen ned mot Helgetjern er 
positivt for alle i ett 
folkehelseperspektiv. Det er gjort 
forsøk på å bruke området med 
rullestol, men dette er svært 
vanskelig. Hvis vi kan få satt opp en 
brygge med rekkverk kan vi kjøre 
rullestoler dit slik at pasientene kan 
fiske. 
Vi ønsker at brukerne kan ivareta 
sine tidligere interesser for å ivareta 
livskvalitet og glede.  

          

 

 


