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Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp Terje Østhus’ (FrP) forslag fra helse- og velferdskomiteen
7.5.2008:
1. Bystyret tar årsrapporten fra tilsynsutvalgene til orientering.
2. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak for politisk behandling i løpet av høsten 2008,
hvor man redegjør for hvordan ordningen med brukerråd fungerer. Bystyret ber om at saken
omfatter forslag til tiltak og initiativ som kan bedre brukerrådsordninga, der denne ikke
fungerer tilfredsstillende.
3. Bystyret deler bekymringene fra Tilsynsutvalg Øst, i forhold til fortetningsplasser i
eldreomsorgen. Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å få redusert antallet
fortetningsplasser.
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp Terje Østhus’ (FrP) merknad fra helse- og
velferdskomiteen 7.5.2008:
Bystyret er ikke tilfreds med at flere enheter gir uttrykk for bekymring når det gjelder kvaliteten på
renholdet. Sammen med tilsynsutvalgenes konklusjoner i forhold til marginal og knapp bemanning, er
dette områder som må følges opp i forbindelse med fordeling av midler ved bystyrets
budsjettbehandling.
Mona Bjørn (R) foreslo pva Ap, H, R, SV, MDG:
Bystyret er lite tilfreds med at ansatte bruker mye tid på å følge brukere til sine fastleger og ber om at
det ved langtidsinnleggelser i sykehjem innføres en standard rutine på at brukeren aktivt oppfordres til
å velge sykehjemslegen som sin faste lege. Bystyret ber om at botiltak og bofelleskap også kan
inkluderes i denne ordningen.
Bystyret ber om at rådmannen i forbindelse med forestående behandling av budsjett og økonomiplan
redegjør for framdriften av den vedtatte økningen av legedekningen ved institusjoner.
Mona Bjørn (R) foreslo pva R, Ap, SV, MDG:
Bystyret ber rådmannen gjennomføre en ordning om at alt renhold skal utføres av Trondheim
Eiendom etter gitte standarder som er lik for alle sykehjem.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo:
Bystyret ber også om at det utarbeides prosedyrer som bidrar til at beboere i omsorgsboliger velger
samme fastlege og at denne legen i størst mulig grad må komme hjem til sine pasienter.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag (pkt 2 og 3) fikk 14 stemmer (13Frp, 1DEM) og falt.
Bjørns forslag pva Ap, H, R, SV, MDG ble vedtatt mot 19 stemmer (1H, 13FrP, 3KrF, 1PP,
1DEM).
Bjørns forslag pva Ap, R, SV, MDG ble vedtatt mot 34 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM).
Trønsdals forslag ble vedtatt mot 29 stemmer (12H, 13FrP, 3KrF, 1DEM).
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret tar årsrapporten fra Tilsynsutvalga til orientering.
Bystyret er lite tilfreds med at ansatte bruker mye tid på å følge brukere til sine fastleger og ber om at
det ved langtidsinnleggelser i sykehjem innføres en standard rutine på at brukeren aktivt oppfordres til
å velge sykehjemslegen som sin faste lege.
Bystyret ber også om at det utarbeides prosedyrer som bidrar til at beboere i omsorgsboliger velger
samme fastlege og at denne legen i størst mulig grad må komme hjem til sine pasienter.
Bystyret ber om at botiltak og bofelleskap også kan inkluderes i denne ordningen.
Bystyret ber om at rådmannen i forbindelse med forestående behandling av budsjett og økonomiplan
redegjør for framdriften av den vedtatte økningen av legedekningen ved institusjoner.
Bystyret ber rådmannen gjennomføre en ordning om at alt renhold skal utføres av Trondheim
Eiendom etter gitte standarder som er lik for alle sykehjem.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H:
Bystyret er fornøyd med at det ikke er avdekket uønskede forhold ved verken sykehjem eller
hjemmetjenester i løpet av året, samt at sykefraværet har gått noe ned.
Plandager, utviklingsprogram og annen kompetanseheving for ansatte er et svært viktig innsatsområde
for kvalitetsutvikling i sykehjem og soner.
Bystyret mener det er beklagelig at tilsynsutvalgene ikke mottar innkalling til brukerrådsmøtene, og
ber rådmannen følge opp dette.
Bystyret ber i tillegg om at rådmannen følger opp Tilsynsutvalgets kommentar om renhold, samt det at
pleiere må bruke mye tid på å følge brukere til sin fastlege.
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