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NYHETER
Eldreomsorg Ny reform

– Det var midt i blinken. Jeg fikk
hjelpen jeg trengte for å komme
over kneiken, sier Raghild Pollestad
om hverdagsrehabilitering.
FOTO: FREDRIK REFVEM

Stavanger forbilde
for ny eldrereform

– Vi er glade og
beæret over at
helseministeren er
inspirert av det vi
har gjort i Stavanger. Ja navnet på
reformen er til og
med det samme
som reformen vi
har gjennomført i
Stavanger, nemlig
Leve Hele Livet,
sier Sissel
Stenberg (Frp)
og Kåre Reiten
(H) som leder
kommunalstyret
for levekår
i Stavanger.

hNå
h vil helseminister Bent Høie at kommuner i hele landet skal la seg inspirere
av måten Stavanger jobber på for å gjøre flere eldre selvhjulpne lenger.
OSLO OG STAVANGER

Regjeringen starter nå arbeidet
med en ny reform for eldre.
– Målet er at eldre skal få hjelp til
å mestre siste del av livet. At pårørende skal slippe å slite seg ut. At
ansatte skal kunne bruke kompetansen sin, sier helseminister Bent
Høie (H).

Stavangermodellen

– Dette er helt opplagt «Look to
Stavanger» Mange av føringene til helseministeren for reformen handler om mye av det vi har
gjort i Stavanger. Ja navnet på reformen er til og med det samme
som reformen vi har gjennomført
i Stavanger, nemlig Leve Hele Livet, sier Kåre Reiten (H) stolt.
Han er leder for levekårstyret i
Stavanger.

Selvhjulpen lengst mulig

Leve Hele Livet er en satsing Stavanger begynte med for fem år siden som har som mål å gjøre flere eldre selvhjulpne lengst mulig. Den viktigste delen av dette
er hverdagsrehabilitering. Det vil
si at hjemmeboende eldre får mye
hjelp i en kortere periode: En time,

fem dager uka i fire uker. Hjelpen
gis av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut,
sykepleier og hjemmetrenere. Resultatene er svært gode, viser evalueringer.

ger. Det er kjempebra at det gir resultater som legges merke til av helseministeren. Det føler vi oss veldig beæret over, sier Sissel Stenberg (Frp) som er nestleder for
levekårstyret i Stavanger.

Sjef i eget liv

Flere tiltak

– Jeg fikk hjelpen jeg trengte for å
komme over kneiken, ikke minst
psykisk. Jeg fikk troen tilbake på
at dette skal jeg klare. Dette tilbudet har gjort at jeg fortsatt kan være
sjef i eget liv, sa Ragnhild Pollestad
da Aftenbladet laget en større reportasje sommeren 2015.
– Bent Høie er fullt klar over at
dette er en kjempesukssess. Vi har
et nært samarbeid med helseministeren. Han er veldig klar på at dette
er veien å gå, sier Reiten.
Andre elementer i Leve Hele Livet-satsingen er hjemmebesøk til
eldre over 75 år (et forebyggende
tiltak og satsing på velferdsteknologi, samt sykepleieklinikk hvor
hjemmeboende eldre kan få gratis
hjelp med blant annet sårstell, kateterskift, injeksjoner, stomistell.
– Også flere av de andre tiltakene helseministeren peker på, har vi
jobbet systematisk med i Stavan-

Tiltakene er blant annet:
hh
Krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem: Stavanger har jobbet systematisk med dette i flere år, og
har blant annet en egen kommunefarmasøyt som skal passe på
dette.
hh
Innføre trygghetsstandard for
sykehjem. Stavanger gjort dette gjennom å vedta en kvalitetsmelding for sykehjemmene.
hh
Senere middag på sykehjemmene: De fleste sykehjemmene i
Stavanger har flyttet middagen
fra midt på dagen til ettermiddagen.
hh
Bedre og tidligere hjelp til eldre
med demens. Stavanger har nylig lagt fram en egen plan for
dette.

Ingen skrivebordsreform

– Dette skal bli en annerledes re-

form. Vi greier ikke å viske ut uønskede forskjeller mellom kommuner på et skrivebord i hovedstaden.
Vi skal finne de løsningene som
fungerer i praksis og sørge for at de
blir tatt i bruk i hele landet, sier helseminister Bent Høie (H).
Regjeringen skal arrangere dialogmøter ulike steder i landet i vår
og i høst og vil invitere eldre, pårørende, ansatte og ledere i kommunene, forskere og frivillige.
– Veldig bra, vi har sikkert mye vi
kan lære fra andre kommuner, og
andre kan lære av oss, sier Stenberg
og Reiten.

– Svikter

– Det svikter for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat.
Helsehjelp. Aktivitet og fellesskap.
Sammenheng i tjenestene. Det gjør
siste del av livet vanskelig å mestre for mange eldre. Det gjør mange
pårørende slitne og frustrerte. Vår
reform skal forhindre at det svikter
med de aller viktigste tingene, lover
helseministeren.

MARGUNN UELAND
margunn.ueland@aftenbladet.no

– Dette skal bli
en annerledes
reform, sier
helseminister
Bent Høie (H).
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NYHETER
HelseArbeidsmiljø

Arbeidstilsynet ser
alvorlig på forholdene
på Blidensol sykehjem
hTilsynet
h
reagerer sterkt på at informasjon
om ansattes sykefravær og helsetilstand
er lagt ut på nettet.
STAVANGER

– Dette er en alvorlig sak. Arbeidstilsynet ser svært alvorlig
på offentliggjøring av ansattes
sykefravær og helsetilstand og
at slike dokumenter er lagt ut
på nettet, sier Guro Fykse, tilsynsleder i Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet har nå gitt
driftsstyret ved Blidensol sykehjem pålegg om å utbedre tre
lovstridige forhold.

«Utilbørlig opptreden»

Blant annet har tilsynet bedt
driftsstyret om å fjerne opplysninger om en ansatt som er
unntatt offentlighet.
«Vi ser alvorlig på at til tross
for at brevet fra bedriftshelsetjenesten var adressert til avdelingsleder ved Blidensol sykehjem og merket unntatt offentlighet, offentliggjør styreleder
brevet. Det er i tilbakemeldingen gitt beskrivelser om ytterligere ansattes sitt sykefravær.
Arbeidstilsynet vurderer at dette forsterker vår begrunnelse
om utilbørlig opptreden oven-

for ansatte fra styreleder», heter det i brevet.
Arbeidsgiver skal være lojal
overfor hver enkelt ansatt. Det
innebærer blant annet at en leder skal være tilbakeholden
med å dele personlige opplysninger om ansatte med andre.
– Kan dette oppfattes som
mobbing av den ansatte?
– Vi har brukt begrepet utilbørlig opptreden, og dette er alvorlig, sier Fykse.
Hun henviser til at det i arbeidsmiljøloven står at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig
opptreden.
– Det er óg alvorlig at de ikke
har fulgt arbeidsmiljøloven når
det gjelder ansattes medvirkning. Ansatte skal involveres i
saker som angår arbeidsmiljøet. Både vedtaket om arbeidsantrekk og valg av ny bedriftshelsetjeneste er eksempel på
saker som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Det ser vi
ikke er gjort her, sier hun og
understreker at målet er et for-

svarlig arbeidsmiljø og at spillereglene i arbeidslivet skal følges.

Sykefravær og konflikter

Arbeidstilsynet skriver også at
vedtak som er gjort i driftsstyret har gitt arbeidsrelatert sykefravær, konflikter og har påvirket arbeidsmiljøet ved sykehjemmet negativt.
– Dette er også en utfordrende sak for Arbeidstilsynet fordi vi vanligvis forholder oss til
daglig leder som arbeidsgiver.
Her ser det ut til at driftsstyret
har tatt den posisjonen og detaljstyrer virksomheten. Ut i fra
det vi har sett, må vi definere
driftsstyret som arbeidsgiver,
sier Fykse.
I brevet heter det videre:
«Arbeidstilsynet vurderer at
Blidensol sykehjem i denne saken ikke følger sine egne vedtekter og grunnverdier og at
dette skaper arbeidsmiljøutfordringer som det nå må arbeides
med å løse.»
Aftenbladet har forgjeves
forsøkt å få leder i driftsstyret,
Dagny H. H. Welle Pedersen, i
tale i denne saken.
INA GUNDERSEN
ina.gundersen@aftenbladet.no

La oss
sprøe være
i mars

EAL

D
FJORDCLUB

CR zY
D YS
Det er lov å være litt sprø når
prisen er helt crazy!
Prisen på reisen kan ofte treffe deg midt i
fleisen, men ikke i mars! Fra søndag til
onsdag i hele mars betaler du kun for
maten – en god seng og en spennende
sjøreise er inkludert.

2-DAGERS CRUISE
Inklusiv én middagsbuffet og
2-sengs lugar
BERGEN/STAVANGER

fra

380,-

*

Per person når 2 reiser sammen.

BERGEN 13.30 ⁄ STAVANGER 20.00 ⁄⁄ HIRTSHALS
Bestill din reise på fjordline.com ⁄⁄ 815 33 500

– Dette er en alvorlig sak, sier Guro Fykse i Arbeidstilsynet om flere forhold ved Blidensol sykehjem i Stavanger.
FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD

*Prisen inkluderer båtreise Bergen/Stavanger - Hirtshals tur/retur og standard
innvending 2-sengs lugar og én middagsbuffet. Tilbudet forutsetter medlemskap i
Fjord Club. Det er GRATIS å bli medlem på fjordclub.no. Tillegg for singellugar og
andre lugartyper. Tilbudet gjelder fra søndag - onsdag og et begrenset antall plasser i
perioden 01.03. – 29.03. Bookingkoder: WCD304 – ombord, WCD305 – dag i land. Ta
med personbil til dag i land for kr 400 t/r. Forbehold om trykkfeil.

