RENDALEN KOMMUNE

R E F E R A T
FRA MØTE I RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE - REF
08.03.2021
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne holdt møte i møterom
Sølen mandag 08.03.2021 kl. 10:00 – 14:00
Tilstede::................. Kai Berget Dahlen (leder), Ingrid Marie Lutnæs (nestleder),
Per Knut Nordseth, Odveig Høye, Marit Bjørnstad
(folkevalgt AP), vara Grete Haarset
Meldt forfall: .......... Bjørn Ove Lindstad, Karin Lervang, vara Anne Grete Otnes
og beredskapsansvarlig Mari Holien
Andre ...................... Virksomhetsleder Helse og Omsorg, Geir Arne Nordfjord
under sak 1/21 og 2/21
Sekretær: ................ Birgitte H. Nytrøen

Leder Kai Berget Dahlen ønsket velkommen til møtet. Møteinnkalling
m/saksliste godkjent.
Saksliste:
1/21)
2/21)
3/21)
4/21)
5/21)
6/21)

Presentasjon av virksomhetsleder Helse og Omsorg, Geir Arne
Nordfjord
Informasjon om koronasituasjonen v/virksomhetsleder Helse og
Omsorg, Geir Arne Nordfjord
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Universell utforming Post i butikk og kirkene i Rendalen
Henvendelse fra RLF – Kartlegging av koronasituasjonen
Årsberetning 2020
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7/21)

8/21)

1/21

Møteplan 2021
• 08.02.2021 Rådsmøte REF (senerelagt til 08.03.2021)
• 08.03.2021 Rådsmøte REF
• 12.04.2021 Befaring Rendalstunet (kl. 10-12)
• 21.06.2021 Rådsmøte REF
Eventuelt / Referatsaker

PRESENTASJON AV VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG OMSORG GEIR
ARNE NORDFJORD

Virksomhetsleder for Helse og Omsorg, Geir Arne Nordfjord, presenterte seg.
REF hadde invitert han inn i møtet for å gi en oppdatering/status på renoveringen av
sjukehjemmet og ombygging til 6 nye omsorgsboliger.
Byggeprosessen har gått veldig bra. Har selvsagt vært en belastning for brukerne å måtte bytte
rom. Litt forsinkelse på omsorgsboligene. Bygget er overlevert, men en del småting å rette
opp. Uteplass blir asfaltert til sommeren.
Har fått søknader om plass ved de nye omsorgsboligene, men tildeling må styres ut fra
pleiebehov. Flere ledige omsorgsleiligheter i Øvre.
Arbeidet med Rendalens første parkeringshus er i gang. Parkeringshuset skal huse biler for
beboere i omsorgsleiligheter og hjemmetjenestens biler.
Sjukehjemmet har fått tildelt en pengegave, og 1,5 mill. av denne har blitt brukt til nye møbler.
Legesituasjonen i Rendalen:
Qasim Abbas Malik er tilsatt som kommuneoverlege, og er på plass ved påsketider.
Mohit Dhawan startet som fastlege i januar.
LIS-lege (turnuslege) fikk vi ikke tildelt for denne perioden. Turnuslegen vi har, fortsetter i et
vikariat i 6 mnd.
Frivilligsentralen:
Lars Jørgen Romenstad er tilsatt som ny daglig leder ved Frivilligsentralen. Frivilligsentralen
vil fortsatt ha kontor i NAV-lokalet. Det vil bli jobbet med en løsning for lokalisering, og en
mulighet er å benytte stua og kjøkkenet ved pensjonatet når ombyggingen er ferdigstilt ved
sjukehjemmet.
Velferdsteknologi / Informasjonsteknologi:
Hepro AS er valgt som plattformleverandør. Valgt en leverandør som skaffer den teknologien
Rendalen kommune etterspør, og kommunen kan velge teknologi etter bruker. 35 nye digitale
trygghetsalarmer er på plass. Helt nytt sykesignalanlegg. Installert midlertidig løsning fra
Hepro i ombyggingsperioden. Alle som som bor på sjukehjemmet, B eller pensjonatet får et
«smykke rundt halsen» med et simkort som sender signal. På sjukehjemmet er det installert
vandrealarm, posisjonering og dørstyring, som varsler hvor aktuell beboer befinner seg.
Hjemmeboende har vanlig trygghetsalarm, og betaler en fastpris for det. Ikke avhengig av
fiber, går på 4G eller 5G. Dansk utviklet simkort som bruker telenettet som er tilgjengelig.
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I de nye omsorgsleilighetene er det lagt nye SMART-gulv med følere. Kan stilles inn på ulike
ting, slik som bevegelse, beboer som ligger på gulvet, ikke bevegelse osv.
Nøkkelbokser fases ut hos hjemmeboende. Byttes til elektroniske dørlåser som låses opp via
hjemmetjenestens jobbtelefoner. Beboere og pårørende kan bruke nøkkel på vanlig vis.
Bemanning sjukehjemmet
I Rendalen har vi relativt høy kostnad pr sjukehjemsplass. Vi bruker de plassene vi har på en
god måte. Sammenligner oss med andre kommuner med tilsvarende sjukehjemsplasser. Når
det gjelder lønn er det marginale forskjeller.
Sykepleierstillinger:
Utlyst med kvalifiserte søkere.
Avdelingsleder hjemmetjenesten:
Øystein Boklund er tilsatt som avdelingsleder.

2/21

INFORMASJON OM KORONASITUASJONEN V/VIRKSOMHETSLEDER
HELSE OG OMSORG GEIR ARNE NORDFJORD

Virksomhetsleder v/Helse og Omsorg informerte om korona- og vaksinesituasjonen i
kommunen. Han anbefalte nettsiden til VG for oppdatert oversikt over både smittede og
vaksinerte. Kan gå inn på den enkelte kommune og sjekke tallene.
Følgende informasjon er å finne på kommunens hjemmeside (utdrag):
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal
tilby innbyggerne vaksinasjon. Rendalen kommune er godt i gang med vaksinering av
kommunens innbyggere. Det er nasjonale føringer på hvem som skal få vaksine i prioritert
rekkefølge, og denne må vi følge. Disse prioriteringene endres etter hvert som nye vaksiner
kommer til, og det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over disse. Vaksinasjonsteamet i
kommunen setter seg godt inn i det som kommer av informasjon fra nasjonalt hold, og tilpasser
vaksinasjonsprogrammet etter dette.
Det er innbyggere over 65 år som har prioritet, og da de eldste først. Kommunen får beskjed
1-2 uker i forveien om hvor mange vaksinedoser og type vi blir tildelt, og planlegger ut ifra
dette. Dette medfører at når det blir din tur, ringer vi deg og avtaler sted, dato og tidspunkt for
vaksine.
Når vi er ferdige med vaksinering av innbyggere over 65 år, er de nasjonale føringer akkurat
nå, at det er de i aldersgruppen 18 til 65 år, med noen definerte underliggende sykdommer (de
i risikogruppen) som skal prioriteres. Vi kjenner ikke til hvor mange vaksinedoser vi får
framover, men vi håper at vi er ferdige med å vaksinere de over 65 år før sommeren.
Vaksinasjonssted vil i første omgang være NAV-lokalene på Otnes. Åkrestua tas først i bruk
ved massevaksinering.
Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon.
Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.
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Virksomhetsleder konstaterte at Rendalen kommune (pr i dag) ligger høyest i antall vaksinerte i
forhold til folketallet i FARTT-kommunene. 301 doser er satt, noe som tilsvarer 16,91 %, og
av disse er 7,4 % fullvaksinert. De som har fått første vaksinedose, har garanti for å få dose to.
Ved første vaksinering får alle et timekort med tid og sted for revaksinering. Helsepersonell og
våre eldste innbyggere har fått tilbud om vaksine så langt.
Renåvangen er en helseinstitusjon i vår kommune, så de er også prioritert.
Tidkrevende arbeid å få vaksinasjonslistene på plass, da lister må settes opp mot hverandre for
å se hvem som ønsker vaksine eller ikke. Viktig at alle får tilbud, og at listene er korrekte.
Kontaktes pr. telefon med klokkeslett og sted. Det gjøres en formidabel jobb i kommunen i
forhold til vaksinasjon.
3/21

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark Fylkes Eldreråd har kontaktet REF og ønsker REFs innstilling i sykehusdebatten.
Folkevalgt Marit Bjørnstad informerte om politisk behandling i Rendalen kommune, og la frem
vedtaket i Kommunestyret:
Vedtak i Kommunestyret 25.02.2021:
1. Rendalen kommune avgir høringsuttalelse til videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF slik
det fremkommer av vedlagte høringsuttalelse.
2. Rendalen kommunes primære forslag: Rendalen kommune anbefaler å legge hovedsykehuset
tilbake til Mjøsbrua og flytte et av sykehusene på vestsiden av Mjøsa til Elverum som det
primære forslaget.
3. Rendalen kommunes sekundære forslag: Rendalen kommune anbefaler at sykehusene på Gjøvik
og Lillehammer opprettholdes og hovedsykehuset lokaliseres til Elverum som det sekundære
forslaget.

REF støtter Kommunestyrets vedtak, og leder i REF gir tilbakemelding til Hedmark Fylkes
Eldreråd.
(For info. så har Helse- og omsorgsdepartementet oppdatert informasjon om sykehussaken på
sin nettside).
4/21

UNIVERSELL UTFORMING POST I BUTIKK OG KIRKENE I RENDALEN

Brev sendt til alle med post i butikk i Rendalen og Rendalen Kirkelige Fellesråd, med
anmodning om tilbakemelding innen 15.12.2020. Ikke mottatt tilbakemelding fra noen.
Per Knut Nordseth utarbeider et utkast til Posten Norge og etterspør hvilke retningslinjer de har
i forhold til universell utforming.
Sender påminning til Rendalen Kirkelige Fellesråd og inviterer leder Gro Undseth Romenstad
til neste møte i REF. Ber om en redegjørelse for universell utforming i kirkene i Rendalen.
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HENVENDELSE FRA RLF – KARTLEGGING AV KORONASITUASJONEN

REF har fått tilbakemelding fra virksomhetsleder Helse og Omsorg:
Mye av informasjonen som RLF etterspør, ligger ute på Rendalen kommunes hjemmeside.
Alle kommunens brukere har fått levert de tjenester de er innvilget under hele pandemien.
Rendalen kommune har hatt kun 3 smittetilfeller så langt under pandemien.
Sekretær svarer på henvendelsen fra RLF på vegne av Leder i REF.
6/21

ÅRSBERETNING 2020

Gjennomgått og godkjent.
7/21
•
•
•
•
•
8/21

MØTEPLAN 2021 (fast møtedag mandager)
08.02.2021 Rådsmøte REF (senerelagt til 08.03.2021)
08.03.2021 Rådsmøte REF
12.04.2020 Rådsmøte REF (avlyst)
12.04.2021 Befaring Rendalstunet (10-12)
21.06.2020 Rådsmøte REF
EVENTUELT / REFERATSAKER

• Befaringer
REF planlegger flere befaringer etter at pandemien/smittesituasjonen er mer avklart.

Rendalen, 8. mars 2021
Kai B. Dahlen (sign.)
Per Knut Nordseth (sign.)
Grete Haarset (sign.)

Ingrid Marie Lutnæs (sign.)
Odveig Høye (sign.)
Marit Bjørnstad (sign.)

Rett utskrift av referatet bekreftes 8. mars 2021, Birgitte H. Nytrøen (sekretær)
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur
Referatet sendt rådets medlemmer, rådets varamedlemmer, kommunedirektøren, ordføreren,
virksomhetsleder for helse og omsorg, virksomhetsleder for kultur, personalsjef, berørte
sektorer, kommunestyret som referatsak, Innlandet fylkeskommunes eldreråd, Rendalen
pensjonistforening v/leder, RFF Innlandet og legges ut på kommunens hjemmeside.
(Rådet er glad for omtale om Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – REF, og leder Kai Berget
Dahlen kan kontaktes over tlf. 913 96 363 eller e-post kai.dahlen@fjellbekk.net hvis mer informasjon ønskes)
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