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Møtereferat 2 – Styringsgruppemøte Åsen 

Tilstede: Anne Rasmusen. Anne Dalheim. Trond Roger Larsen. Trond Arne Hoe. Fred Vidar 

Steinnes. Maar Stangeland. Silja Mattila . Torbjørn Tuoremaa    

Dato møte: 18.11.2015 

Tidspunkt: 12.00 – 13.00 

Referent: Torbjørn  

Forfall: <Steinar Furuly, Silja Mattila møtte i stedet. 

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Nr. Sakstittel/-innhold 

01 Det ble gått igjennom tidligere referat fra den 02.11.2015. 

02 Driftsavdeling sender tidligere Mandat for «Nytt sykehjem» til A. Dalheim.   

03 Bestilling av tiltak skal gå via Rådmann. 

04 Rådmann informerte om søknadsprosess hos Fylkesmann for prosjektmiddel og om det tilsagn 

som var gitt til forprosjektering av Nytt Sykehjem Skibotn. 

05 Rådmann orienterte om at det er satt av 1 mill kr til oppgradering Åsen og 1.5 mill kr til tak Åsen 

for 2016. 500 000 kr til tak er bevilget tidligere. 

Rådmann orienterte om at 1. 5 mill av de bevilgete 7 mill til prosjektering Nytt sykehjem og 

Ressurssenter er brukt. Tilbake 6.5 mill som styringsgruppa må lage en dokumentasjon for bruken 

av, for å søke fylkesmannen om omdisponering til nytt prosjekt Åsen og tiltak rus/ psykiatri. 

06 De politiske deltakerne vil ha sendt over plan tegning over demens avdeling som var skissert på 

Nytt Sykehjem Skibotn, dette for at se om dette kunne overføres som en enhet til eksisterende på 

Åsen.  

07 

 

 

 Anne Rasmussen orienterte om at det er akutt behov av en demens avdeling med 9 plasser og 

utearealer tilrettelagt for demente. Dersom det bygges en ny demens avdeling på Åsen, tilbygg,  

må man regne med økede personell kostnader ( ekstra nattevakt i tillegg) da det er tenkt at 

bygges som en egen enhet. 
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Anne foreslo at demensavdeling bygges i samband med eksisterende omsorgssenter på Skibotn 

for at få det mer økonomisk lønnsom.  

Dagens løsning med 4 stk rom på demensavdeling som åpnes direkte mot stua er ikke funksjonelt. 

Anne R framholdt at demensavdelinga har for liten plass, trang korridor og lite bevegelsesareal for 

beboerne på avdelinga. 

Det må tenkes på kvalitet og miljøhensyn i fremtidige planer for sykehjem på Åsen . 

08 Styringsgruppa har ikke mandat, og vil ikke legge fram sak til delt løsning ( fortsatt to sykehjem) i 

kommunen. 

Behovet i dag er i utgangspunktet 25 institusjonsplasser (17 plaser + 8 ) 

Videre skal PU-boligen på Elvevoll bygges om ( vaktrommet), slik at en tilsyns/ hjelpetrengende 

beboer snarest mulig kan ta det i bruk,  i 2016. 1 leilighet har stått ledig lenge, soverommet har 

vært brukt til sovende nattevakt pga brannforskrifter. 

09 Styringsgruppa foreslo at tiltak deles inn i kortsiktige tiltak og tiltak som legges med i 

prosjektering for et nytt Åsen sykehjem. Styringsgruppa tar til etterretning at administrasjonen 

vektlegger at demensavdeling må betraktes som et strakstiltak.  

10 Styringsgruppa er opptatt av hva som må til for at flere kan bo hjemme i dag ?  

dette spørsmål ble løfta på bordet og Rådmann fikk en bestilling på en rask utredning / skisse på 

dette. Det er ønskelig at Kommuneoverlegen deltar i dette arbeidet.   Her ble nevnt 

fritidskontakter, eldrevaktmester, dagsenter, økt hjemmetjenester, etablering av enkel natt 

tjenester, møteplassene mv 

11 Det ble gått igjennom tidligere referat om strakstiltak : 

 Rom 15 , 16 er ok 

 Skiftning av tak er lagt ut på Doffin , kan realiseres under jan-16. Styringsgruppa 

fastholder at taket skal utbedres så snart som mulig, uansett årstid. 

 På skjerma enhet vil man gjøre døråpninga til 8 rom inne gangen på hvert rom større, slik 

det er gjort på ett rom. Det skal byttes bredere dør, fra gangen  til 8 beboer rom og til 

stua. Rådmann / Drift kommer med pris. Her må tiltak som fremkommer i rapport fra 

Multiconsult tas med i kostnadskalkyle. Tas opp på neste møte, i desember. 

 På skjerma enhet i stua skal det byttes ytterdør mot veranda til en som er godkjent fra 

Brann. Dør til stua fra gangen skal også byttes samt nødvendig rampe utvendig. Rådmann 

/  Drift avd. kommer med pris. 

 Det er behov av 2 stk takheis på den nye avdelinga . Rådmann/Drift kommer med pris. 

Kan en heis flyttes, det er mulighet for det, ble vi orientert om. 
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 Medisin rom trenger en midlertidig løsning på avsug , vaktmestertjenesten har en plan. 

Rådmann /drift kommer med forslag. I  

 kryperom under gammel avdeling må avløps rør isoleres. Lokalisere dårlig lukt og gjøre 

tiltak for at få bort dette. HMS- tiltak. ( gammelpotet lukt )) 

 Ventilasjon på gammel del må det gjøres et strakstiltak på . Rådmann /Drift ser på dette 

og kommer tilbake med en kalkyle .  

 Politikerne vil ha et kostnadsestimat på oven nevnte tiltak til den 24 nov-15. Øvrige tiltak 

på tiltaks lista legges inn i prosjektet sykehjem på Åsen.  

 Styringsgruppa ber om at kapasitet i driftsavdelinga ang alle disse strakstiltakene legges 

inn i beskrivelsen fra rådmann / drift. 

 

12 Oversikt over eiendom mht flyttng og opparbeiding av nye parkeringsarealer. Til Neste møte. 

13 Anne R orienterte om at det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet på Åsen. 

Styringsgruppa ber rådmann omdisponere / event engasjere vaktmestertjeneste en dag i uka på 

Åsen, for å ivareta små reparasjoner og utbedringer som har blitt hengende ugjort. Dette er 

Tiltak for trivsel i arbeidsdagen for de ansatte. Kan dette gjøres før jul ? 

14 Neste møte i styringsgruppa : mandag 14.des kl 10.00 – 12.00, 
på Åsen omsorgssenter. 

 Referat Torbjørn T og Anne D 

  

 


