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HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67
ÅR

Behandling:
Rådgiver Eli Jahn Hjort orienterte om saken og besvarte spørsmål.
Dag Øivind Antonsen tok opp følgende forslag fra forrige møte:
KFU mener Trondheim kommune bør jobbe for å sikre trygghet i alle ledd i planprosessen, og i
gjennomføringen av planen. Trygghet er viktig for å få tilbakemeldinger som har betydning for planen,
og for utviklingen av tjenestene. Prosessen med å utvikle tjenestene bør fortsette, også etter at
arbeidet med selve kommunedelplanen er ferdig.
Mye av det som er nevnt i formålet med planen, og status for måloppnåelse, er ambisiøse mål. Disse
målene tror ikke KFU Trondheim kommune oppnår, om ikke brukermedvirkningen blir tydelig, både
på individnivå og systemnivå. KFU ser det også som viktig av Trondheim kommune fortsetter
arbeidet med å skape gode samarbeidsmiljø med brukerorganisasjonene.
KFU tror at Trondheim kommune har en utfordring, og et forbedringspotensiale i forhold til
kommunikasjonen mellom de forskjellige nivåene mellom ledelsen og de som utfører tjenestene.
KFU ser det som viktig at mest mulig arbeid blir gjort på det forebyggende planet. Ofte er det viktig
og verdig for de eldre at de får bo så lenge som mulig hjemme. Dette vil også mest sannsynlig gi den
beste økonomiske gevinsten for Trondheim kommune. For ikke å undergrave effekten av en satsing
på hjemmebasert hjelp, er det viktig at tjenestene skaper trygghet, og at de er fleksible. Tryggheten
vil være mye avhengig av trivsel for den enkelte eldre.
KFU håper at de budsjettmessige justeringene i denne kommunedelplanen ikke går ut over de eldre
som ønsker enerom på syke-/aldershjem.
Dag Øivind Antonsen fremmet følgende forslag:
- Alle 60-åringer får tilsendt et skriv/brosjyre, eller på annen måte en påminnelse eller oppfordring
til en generell helsesjekk hos sin fastlege for å ha en god helse på vei inn i alderdommen.
-

Kontakt med dyr; hund, katt etc. er en trivselsfaktor for mange mennesker. Dette er et tiltak som
også brukes av Livsglede for eldre, for eksempel terapihunder.
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KFU advarer mot at samvær med dyr gjøres mulig i institusjoner eller boligfelleskap der alle
enkeltbeboere har tilgang til felles areal.
Ingen trivselstiltak (dyr, beplantning, dufter etc) må trigge eller fremme allergi- og inneklimaproblem for nåværende eller kommende beboere, eller besøkende av beboerne.
Gunnar Størseth foreslo å stryke følgende setning:
KFU advarer mot at samvær med dyr gjøres mulig i institusjoner eller boligfelleskap der alle
enkeltbeboere har tilgang til felles areal.
Votering:
Antonsens forslag fra forrige møte ble enstemmig vedtatt.
Antonsens nye forslag del 1 ble enstemmig vedtatt.
Antonsens nye forslag del 2 med endringen foreslått av Størseth ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir slik
UTTALELSE
KFU mener Trondheim kommune bør jobbe for å sikre trygghet i alle ledd i planprosessen, og i
gjennomføringen av planen. Trygghet er viktig for å få tilbakemeldinger som har betydning for planen,
og for utviklingen av tjenestene. Prosessen med å utvikle tjenestene bør fortsette, også etter at
arbeidet med selve kommunedelplanen er ferdig.
Mye av det som er nevnt i formålet med planen, og status for måloppnåelse, er ambisiøse mål. Disse
målene tror ikke KFU Trondheim kommune oppnår, om ikke brukermedvirkningen blir tydelig, både
på individnivå og systemnivå. KFU ser det også som viktig av Trondheim kommune fortsetter
arbeidet med å skape gode samarbeidsmiljø med brukerorganisasjonene.
KFU tror at Trondheim kommune har en utfordring, og et forbedringspotensiale i forhold til
kommunikasjonen mellom de forskjellige nivåene mellom ledelsen og de som utfører tjenestene.
KFU ser det som viktig at mest mulig arbeid blir gjort på det forebyggende planet. Ofte er det viktig
og verdig for de eldre at de får bo så lenge som mulig hjemme. Dette vil også mest sannsynlig gi den
beste økonomiske gevinsten for Trondheim kommune. For ikke å undergrave effekten av en satsing
på hjemmebasert hjelp, er det viktig at tjenestene skaper trygghet, og at de er fleksible. Tryggheten
vil være mye avhengig av trivsel for den enkelte eldre.
KFU håper at de budsjettmessige justeringene i denne kommunedelplanen ikke går ut over de eldre
som ønsker enerom på syke-/aldershjem.
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Alle 60-åringer får tilsendt et skriv/brosjyre, eller på annen måte en påminnelse eller oppfordring til en
generell helsesjekk hos sin fastlege for å ha en god helse på vei inn i alderdommen.
Kontakt med dyr; hund, katt etc. er en trivselsfaktor for mange mennesker. Dette er et tiltak som
også brukes av Livsglede for eldre, for eksempel terapihunder.
Ingen trivselstiltak (dyr, beplantning, dufter etc) må trigge eller fremme allergi- og inneklima-problem
for nåværende eller kommende beboere, eller besøkende av beboerne.
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nestleder

Gry Janne Øyen
sekretær
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