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Eldreomsorg Flere nye tiltak i Stavanger

Tidligere og bedre hjelp
«Leve hele livet» er navnet Stavanger gir sin omstilling av
eldreomsorgen. Målet er at eldre skal få et bedre og mer selvstendig liv.
STAVANGER

Hverdagsrehabilitering er bare ett
av fem prosjekter som inngår. De
fire andre er:
1. Trenende hjemmehjelp: Dette
er for eldre som har mottatt vanlig hjemmehjelp eller hjemmesykepleie en god stund, mens Hverdagsrehabilitering (Se Bakgrunn)
tilbys nye brukere av hjemmeomsorgen og er i utgangspunktet for
en begrenset periode på fire uker.
Det er ikke snakk om at de eldre
skal trene til å løpe maraton, men
trene til å kunne komme seg ut av
senga selv, kle på seg selv, vaske
seg selv og lage mat selv, poengterer prosjektleder Merethe Hustoft.
Bodø begynte i mai, og 22. oktober skrev Avisa Nordlys: «Før
hadde hun 11,5 timer hjemmesykepleie i uka. Nå har hun ti minutter.
Men Magny (82) klager ikke. Tvert
i mot.» En hofteoperasjon førte til
at Magny mer eller mindre ble sittende stille i stua, men etter intensiv trening i 6-8 uker kom hun seg
ut av døra, besøkte venner og laget
sin egen mat.
I Stavanger er prosjektet er under planlegging. – Vi vil se på en
evalueringsrapport fra Fredericia som kommer i begynnelsen av
2013, før vi går i gang, sier prosjektleder Hustoft.
Tall fra byen Fredericia i Danmark etter de første 3,5 månedene
viser at 47 av 139 borgere hadde fått
tilbud om Trenende hjemmehjelp. I
løpet av den tiden var fem av de 47
avsluttet som selvhjulpne, mens ni
var avsluttet med «betydelig mindre hjelp».
2. Følg pasienten hjem: Hjemmetjenesten skal komme på hjemmebesøk like etter at pasienten er
skrevet ut fra sykehuset for å sjekke

Bakgrunn
 Danske
Fredericia har lagt
om eldreomsorgen. Sola og
Stavanger tar nå
etter. Aftenbladet
har skrevet flere
artikler om
«Hverdagsrehabilitering»:
 8. oktober: Sola
er først ut. Aftenbladet møtte
Ingerd Vanvik (87)
som kom hjem til
hus med bratt
trapp etter lårhalsbrudd. Redningen
hennes ble opptrening hjemme.
 28. november:
Inger Undem (85)
er redd for
å brekke bein og
armer. Hun er den
første som får
hjelp fra det
nyopprettede
hverdagsrehabiliteringsteamet
i Stavanger.
 29. november:
Derfor legger
Stavanger om
eldreomsorgen.
 30. november:
Derfor tar det så
lang tid å gjøre
det.

hvordan det står til og forsikre seg
om at vedkommende får nødvendig hjelp. Erfaringer fra andre steder som har gjort dette, viser at det
reduserer antall reinnleggelser.
Prosjektet er under planlegging
og skal settes ut i livet neste år.
3. Velferdsteknologi: Delprosjektet er i oppstartfasen. Nytt utstyr
blir prøvd ut i samarbeid med blant
annet Lyse. Strategisk plan for velferdsteknologi skal legges fram for
levekårstyret i løpet av våren 2013.
4. Forebyggende tiltak: Tre viktige eksempler: Forebyggende hjemmebesøk til alle eldre over 80 år
ble satt i gang for to år siden. Eldrerådet mener dette er et bra tiltak, men ønsker at det skal utvides
til å gjelde alle fra 70 år av. Falltreningsgrupper har også vært i sving
i noen år. Kommunen gir pengestøtte til treningstilbudet 60+ på
Skipper Worse.

Leve livet lengre

Prosjektleder Hustoft presenterer
alt dette slik:
– Målet er fornøyde og aktive
brukere og fornøyde ansatte. Poenget er å utsette og forkorte behovet for hjelp. Det er snakk om en
omlegging fra pleie til forebygging,
fra kompensasjon til rehabilitering,
fra sen til tidlig innsats.
Hun viser til at forskning slår fast
at man kan utsette funksjonssvikt
hos eldre med flere år. En forsker
(Chakravarty et al 2012) som har
fulgt over 2000 personer i 19 år, viser at aktive, noenlunde slanke og
røykfrie eldre holder seg oppegående 8,3 år lengre enn eldre som er
passive, fete og røker.
– Vi har tro på at dette vil gi de
eldre et bedre liv med større selvstendighet, større livsglede, min-

Stavanger kommunen tilbyr gratis forebyggende eldretrim til de over 60 på Skipper
Worse. Linda Aase (nærmest) er instruktør. FOTO: KNUT S. VINDFALLET

dre sykdom. og bedre mulighet for
å bli boende hjemme lengre, altså
«leve hele livet», sier levekårsjef
Marit Bore.
– Hva med eldre som ikke vil
være med på dette?
– Vi skal gjennomføre inviterende samtaler og kartlegge rehabiliteringspotensialet hos den enkelte.

Julegave

ideer

20% på alt i Cutter-serien
Madlakrossen 23, 4042 Hafersfjord | Tlf 51 85 43 85 | E-post stavanger@hodnebo.no | www.hodnebo.no

Er der lite potensial, og er den eldre
ikke er motivert, vil vi ikke tvinge
vedkommende til dette. Da blir utbyttet dårlig. Men vi har så stor tro
på dette at vi vil forsøke å motivere
flest mulig, svarer Hustoft.
MARGUNN UELAND
margunn.ueland@aftenbladet.no
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Naboskap

JUL

Fylkesmannen slår ned på støy
hDe
h støyplagede naboene i Jåttåvågen får delvis medhold etter at
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved Hinna Base for tre uker siden.
Hinna

I rapporten finner Fylkesmannen det dokumentert at Hinna
Base AS har overskredet grenseverdiene for utslipp av støy
på natt i forbindelse med vedlikehold av den oppjekkbare
riggen Rowan Stavanger både
våren 2011 og 2012.
Videre konstateres det at
virksomheten på kontrolltidspunktet ennå ikke hadde etablert et system for å kontrollere at støyende aktiviteter på
kveld og natt er innenfor grenseverdien i utslippstillatelsen.
Hinna Base AS får frist til 15.
januar med å iverksette kontinuerlige støymålinger. Da
vil Fylkesmannen også ha en

utskrift av støymålingsloggen
for å få bekreftet at systemet
fungerer etter hensikten.
Hinna Base AS har mottatt
en rekke klager på støy om
natten, da særlig fra naboene i
de nye blokkene i Hinna Park.
Fylkesmannen og Stavanger
kommune tok tak i saken etter
at Aftenbladet skrev om konflikten mellom industri og boliger i Jåttåvågen i slutten av
oktober.
Lederen i styret for boligsameiet Hinna Brygge I, Paul
Hinna, er meget fornøyd med
Fylkesmannens rapport.
– Rapporten påpeker store
svakheter i Hinna Bases støyhåndtering og at det fortsatt

er en lang vei før tingene er på
plass.
– Jeg reagerer imidlertid
sterkt på at virksomheten ikke
lastes for eventuelle brudd på
avtalen fra fartøyers side i forbindelse med anløp og avgang. Dette innebærer i tilfelle
at det ikke vil bli slutt på hyppige anløp og ankomst kveldsog nattestid der støynivået er
betydelig, sier Hinna.
Under inspeksjonen ble det
også avdekket at Hinna Base
AS håndterer farlig avfall uten
nødvendig tillatelse fra forurensingsmyndighetene.
Stein Halvor Jupskås
stein.jupskaas@aftenbladet.no

FLOS 2097

Egget
Naboskapet mellom boligblokkene i Hinna Park og virksomheten i Hinna Base rett over vågen
har vært problematisk i det siste.
Foto: Anders Minge

Stavanger

UiS satser på
velferdsforskning

Forskningsrådet har forslått
følgende hovedprioriteringer
for 2014 (pengebevilgning i
parentes):
Flere aktive og sunne år (75
millioner kroner).
Klimaendringer og klimaomstilling (50 millioner kroner).
Fornybar energi og petroleum (55 millioner kroner).
Norske bioressurser fra hav
og land (40 millioner kroner).
Dette kan bety gode nyheter for Universitetet i Stavanger, som blant annet planlegger nye forskningsprogrammer innenfor petroleumsforskning og fornybarenergi.
Programmene skal etter planen ha oppstart i februar 2013.
Storhaug

Friområde til
13,8 millioner

Etter en lang pruterunde har
Stavanger kommune blitt enige med Siriskjær Eiendom om
å innløse et regulert friområde
i Østre bydel.
Prisen landet til slutt like
i underkant av 14 millioner
kroner. Eiendommen innerst
i Lervigsbukta var opprinnelig regulert til bolig, men ble
av ulike grunner omregulert
til friareal. Selger startet forhandlingene med en takst
som lå på 25 millioner, mens
kommunen hadde et utgangspunkt i underkant av 10 millioner.

TeamUp Automasjon er en liten, men offensiv, totalleverandør av offshore
modifikasjonsprosjekter innen elektro, automasjon, instrumentering og telekom.
Selskapet har hovedkontor i Flekkefjord, prosjektkontor på Engøy i Stavanger,
og 45 ansatte med høy kompetanse innen offshore modifikasjonsprosjekter.
TeamUp Automasjon utfører multidisiplin prosjektledelse, tekniske studier,
engineering, installasjon og idriftsettelse. Selskapet har vært gasellebedrift
tre år på rad og har høyeste kredittverdighet (AAA).

PH 3/2 Bordlampe

Salgs- og markedssjef/KAM
PH 3 1/2 - 2 1/2 Gulvlampe

Bli en drivkraft i et selskap i vekst!
Denne stillingen vil være en pådriver for markedsaktivitetene i TeamUp
Automasjon, både på et strategisk og operativt nivå.
Som en del av ledergruppen, blir du en sentral bidragsyter til bedriftens vekst.
Du vil være spesielt involvert i utarbeidelse av selskapets salgs- og markedsstrategi,
som du vil ha ansvar for å implementere og gjennomføre.
Du vil identifisere og utvikle potensielle markedsmuligheter for selskapet. I tillegg
vil du ha ansvaret for å pleie og videreutvikle etablerte relasjoner, samtidig som du
bygger nye. Du vil jobbe med planlegging og gjennomføring av bl.a. kundemøter.
Ansvaret ditt inkluderer også å lede og koordinere tilbudsprosessene.
Stillingen passer for en dyktig relasjonsbygger som har erfaring fra teknisk salg og
større, tekniske anbudsprosesser. Primært leter vi etter en kandidat med nettverk
innen olje og gass. Har du ikke det, men for øvrig passer beskrivelsen, vil du også bli
vurdert.

VIPP - made in 1939 as
a labour of love

Godt utvalg i sengetøy,
puter og pledd fra

Arbeidssted: Stavanger
Trenger du mer informasjon, oppfordrer vi deg, i full fortrolighet, til å ta kontakt
med rådgiver Stig-Rune Reese i A`HEAD, tlf. 454 49 444, srr@ahead.no.
Søk stillingen ved å gå til ahead.no.
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