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OMDEFINERING AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG
AKTIVITET SA VDELINGEN

Vedlegg: Uttalelse fra Eldrerådet

Sammendrag:

Slå sammen 60 % ledig stiling som aktivitør og 40 % ledig fotterapeutstiling til en 100 %
aktivitør- og fagleder stiling. Stilingen som fotterapeut er ikke lovpålagt.

Saksopplysninger:

Fotterapeut i 40 % stiling har gått av med pensjon, denne personen har utført fotterapeutiske
tjenester på inneliggende pasienter pâ institusjon og til personer i hjemmet. For å styrke
aktivisering og helsefremmende tiltak for hjemmeboende demente og for å sikre planlegging,
kontinuitet og utvikling av tjenesten vil man ta bort fotterapistilingen og slå den sammen ti en
100 % stiling som aktivitør- og faglederstiling med buss sertifikat.

Enhetsleder for institusjon og konst. enhetsleder for hjemmetjenesten, Stein Ole Rørvik, har møtt
i eldrerådet og redegjort for bakgruen for ønske om å omdefinere fotterapistilingen. Det
foreligger uttalelse fra Eldrerådet som er vedlagt saken. Etter råd fra Eldrerådet har PO kontaktet
ulike aktører innenfor fotpleie i distriktet og. så langt kan det se ut til at to aktører har kapasitet til
å dra på institusjon og til hjemmeboende for å gi behandling, dette som et privat tilbud.

Høsten 2011 staret avdelingen ((prosjekt dagsenter for hjemmeboende demente)). Vi âpnet opp
for dagsenter for denne gruppen hver fredag med 8 bruere og 3 ansatte.
Prosjektet viste at det var stort behov for aktivitetstilbud for denne gruppen. Både som avlastning
for pårørende, forebygging og utsettelse av innleggelse på sykehjem samt redusere behovet for
avlastning på institusjon. Videre ser vi at dette tilbudet bidrar til meningsfull aktivitet for det
enkelte mennesket.

Pr. 1/1 2012 ble avdelingen redusert med 30 % stiling. Dette medførte omlegging av driften ved
å spisse driften mot hjemmeboende i kommunen. Dette ble gjort i tråd med den Fauske
kommunes helse og omsorgsplan der ett av satsningsområdene er:



. Styrking av tilbud til aktivisering, dagplasser og avlastning.

. Etablere dag- og avlastningstilbud for hjemmeboende demente.

Dette medførte at tilbudet rettet mot pasientene på institusjon ble redusert. 12/2 -12 startet vi opp
med, dagsenter for hjemmeboende demente hver onsdag med 8 brukere og 3 ansatte. Erfaringene
fra prosjektet gjorde at vi starta med et opplegg som var kjent fra før og ikke minst, de samme
brukerne fikk videre tilbud.
Vi søkte om tilskuddsmidler for hjemmeboende demente fra helsedirektoratet, som utelukende
skal gå til drift av dagsenter. Dette innebærer at det ikke kan brukes til lønn av ansatte.
Tilskuddet utgjorde kr 95000,-. Tilskuddsordningen er en del av demensplan 2015.
Ved å omdefinere fotterapeut stilingen til aktivitør- og faglederstiling, får vi en utvidelse av
tilbudet til hjemmeboende demente til to dager i uka samt at tilskuddet fra Helsedirektoratet blir
fordoblet. Videre vil dette styrke planleggingen, kontinuiteten og utviklingen av tjenesten.

Saksbehandlers vurdering:

Fotterapeutstiling er ikke lovpålagt og det er private aktører som pr i dag har kapasitet til å gi
fotpleie. Styrking av tilbud til aktivisering og avlastning for hjemmeboende demente er en viktig
forebyggende faktor for denne pasientgruppe og videre bidrar tilbudet til meningsfull aktivitet i
hverdagen. Detter ett av satsningsområdene i Fauske kommunes pleie- og omsorgsplan og i
samhandlingsreformen.
Videre er det viktig å trygge planlegging, kontinuitet og utvikling av tjenesten som blir gitt av
miljø- og aktivitetstjenesten, tjenesten er og vil være sentral i det fremtidige forebyggende
arbeidet innenfor pleie og omsorgstjenesten.

INNSTILLING:

40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.

DRIF-014/13 VEDTAK- 10.04.2013

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
Driftsutvalget/Kommunestyret viser til eldrerådets uttalelse i saken og ber rådmanen ta
initiativ for å organisere og legge tilrette for en fotterapitjeneste for pasienter på
sykehjemmet og for hjemmeboende som har behov for tjenesten.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
PL'8 forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.



Even Ediassen
rådmann



~ FAUSKE KOMMUNE
Eldrerådet

Rådmanen

Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen - Telefon: 75 604020 - Telefaks: 75 6040 OJ

Deres ref.: VII"ef.: 13IJ047IBVJ Dato: 06.02.2013

UTTALELSE FRA ELDRERÅDET ANGÅENDE FOTPLEIE

Eldrerådet viser til Lov om kornunale og fylkeskornunale eldreråd § 3. Oppgaver for
kornunale eldreråd hvor det blant anet frernorner at:

((Eldrerådet skal ha til handsamig alle saker som gjelder levekåra for eldre)).

Eldrerådet registrer at stilingen og tjenesten som kornunal fotpleier allerede er opphørt.
Eldrerådet beklager at rådet ikke har fått seg forelagt saken til uttalelse før tjenesten er blitt
nedlagt.

Den kornunale fotterapistilingen har vært et uvurderlig og godt tjenestetilbud for pasienter
på sykehjernet og ikke minst for de som fortsatt kan bo hjerne og har behov for denne
tjenesten.

Fauske kornune har som målsetting i sin He1se- og omsorgsplan at folk skal kune bo
hjemme så lenge det er mulig. Det forutsetter en satsing på den 4jernebaserte omsorg.

På demie bakgrnnen tirår eldrerådet at den kommunale forterapistilingen og at tjenesten
opprettholdes.

Med hilsen

~Æ4~
Karin Rugås
eldrerådsleder

Kopi ti:
Ordføer

il

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggt. 21

E-post: poslmottakl8fauske,kommune,no

Telefon Fak Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 604000 75 604001

Org. nr: 972 418 021


