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Referat møte i eldrerådet  mandag 18.februar  2019 

Tilstede: Bjørn Stemland, Åse Åsgård, Tove Forsberg Simonsen, Sverre Bye, Anne 

Markussen, Leif Fredriksen, Kjersti Olsen (sekretær). 

1. Tove ønsker velkommen 12.05.  

2. Anne informerer om Pensjonistforeningen. Har 91 medlemmer i inneværende år. Får 

oppgaver fra Forbundet, pushe på overfor kommunen i saker som angår eldre, for eksempel å 

få opprettet et brukerombud. Saken ligger nå hos Fylkesmannen, fordi kommunen tross 

gjentatte purringer fra pensjonistforbundet ikke har innført dette. Pensjonistforbundet er 

hovedorganisasjonen som sender ut til de ulike foreningene hva de skal jobbe med. 

Pensjonistforbundet er upolitisk og må ikke forveksles med Pensjonistpartiet! 

Litt om foreningens aktivitet:  

 Har fått i gang Pårørende-forening.  

 Vært i Bodø på kurs (med Jan Davidsen, leder for Pensjonistforbundet sentralt) 

 Fått tilbake «slippen» på trygda.  

 Undersøkt og sammenlignet hjemmehjelpstakster i kommunene. (Takstene i Steigen er 

høye.) 

 Har jevnlige møter og sammenkomster med sosialt samvær. 

 Gir ut bladet «Pensjonisten».  

3. Leif Fredriksen – leder for Steigen Pårørendeforeningen (stiftet 11.juni 2018): Den røde 

tråden i den nye omsorgsplanen er at mange oppgaver vil hvile på de pårørende. Derfor har 

foreningen mange og viktige oppgaver. Jobber ut fra henvendelser fra pårørende. Tar opp 

enkelt saker og  problemstillinger med ledelsen på vegne av pårørende. Matsituasjonen i 

3.etasje er for eksempel et tema som har vært oppe til diskusjon.  

Foreningen jobbet for å finansiere og drifte innkjøp av bil med 8 – 9 seter, for å være 

behjelpelig med skyss for eldre. Så langt ikke realisert pga økonomi. (Tove spiller inn et 

spørsmål  om ordninga Frivilligsentralen har med kjøring til Skagstad («Inn på tunet») utvides 

slik at flere behov kan dekkes?)  

Pårørendeforeninga arrangerer kaffe, sang og musikk en gang i måneden på Toppen og er i 

gang med å få dette til også i 3.etasje på Steigentunet.  
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Pårørendeutvalg er lovpålagt og skal bestå av pårørende, politikere, administrasjon og 

brukere. Utvalget skal være et talerør for pårørende inn til de styrende organer. Dette er enda 

ikke etablert i Steigen. 

Det eksisterer ikke en aktiv pårørendeforening for hver avdeling på Steigentunet pr. nå.   

4. Nina Haugli informerer om faglig forankring i arbeidet med eldreomsorg. Har søkt om – og 

fått midler til  å etablere prosjektet «Helhetlig omsorg for hjemmeboende – tverrfaglig». Ann 

Rita Nilsen, ergoterapeut er leder for prosjektet. Har fått på plass primærkontaktordning i 

3.etasje på Steigentunet. Jobber for å få systematisert tilbud og aktiviteter for eldre. Prosjektet 

går bl.a  ut på å få oversikt over flere områder som påvirker brukere av eldreomsorgstjenester 

i kommunen. For eksempel: på avdelingen – hvem gjør hva, ryddig og grei arbeidsfordeling. 

Hvem er nærmeste pårørende? Hvor mye informasjon vil pårørende ha og hvor ofte? 

Gjennomføre pålegg og lovkrav, f.eks:  Alle pasienter skal ha gjennomført ei 

næringsscreening. Alle eldre skal ha et aktivitetstilbud. 

Dagaktivitetstilbud – mange søkere, godt i gang, fire dager i uka.  

Det arbeides for å etablere et aktivitetstilbud på avdelingene på Steigentuner, avdelingsleder 

er ansvarlig for å få dette til.   

Det skal ansettes ny kjøkkensjef på Steigentunet. Den nye kjøkkensjefen skal ta stilling til 

hvordan måltidene skal tilberedes og tilrettelegges. 

Neste møtedato er ikke satt.  

Møtet avsluttet klokken 14.15 

Sekretær Kjersti Olsen 

 

 

 

 


