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Godkjenning av innkalling og saksliste.
Det har kommet et brev fra Pensjonistforbundet med ønske om at eldrerådene må tas med på
råd i forbindelse med håndteringen av covid-19. Det var enighet om at saken tas inn i møtet og
tas opp under eventuelt. Det samme gjelder sak om arrangement av eldres dag til høsten.
Innkalling og saksliste ble deretter godkjent.

Godkjenning av protokoll fra møte 5.2.2020 og fra telefonmøte 27.4.2020.
Protokoll fra møte 5.2.2020 ble godkjent. Det ble avholdt et telefonmøte 27.4.2020, for å få
avgitt høringsuttalelse til Kulturplan for Indre Fosen kommune. Det er ikke skrevet referat fra
dette møtet enda.

Sak 5/2020 Status i helse- og omsorgssektoren i forbindelse med covid-19
Generelt
Antallet som er testet for Covid-19 viruset i Indre Fosen kommune er pr i dag 224, man venter
på 7 prøvesvar. Det er fortsatt først og fremst personer med symptomer som blir testet og så
langt er alle unntatt 1 bekreftet negative. Som kjent ble en av kommunens innbyggere bekreftet
smittet og vedkommende ble lagt inn på St Olavs og behandlet der. Vedkommende har etter
utskriving til hjemmet blitt ivaretatt og fulgt opp av koronateamet. Det er ellers ganske rolig i
sektoren. Det er fortsatt mange ansatte som jobber hjemmefra og alle møter gjennomføres i
Teams. I enkelte enheter har det vært full drift hele tiden, mens andre nå sakte men sikkert

tilpasser driften sin til mer normal status. Det avholdes møter med Fylkesmannen og med St
Olavs hospital annenhver uke for å samkjøre og oppdatere informasjon og forberede
kommunene på det som kan komme.
Et av hovedfokusene i kommunen nå er ferieavvikling og hvordan den kan gjennomføres på en
forsvarlig måte i alle enheter. Det er også jobbet med og utarbeidet rutiner for å skjerme
helsefaglig personell som er i risikogrupper. Her er det først og fremst snakk om omplassering,
ikke sykmelding. Ellers jobbes det mye med kontinuitetsplanlegging utover høsten, ettersom
man regner med at denne situasjonen kommer til å vedvare lenge. Helse- og omsorgssektoren,
både sykehus og kommuner, er bedt om å gjenopprette tilnærmet normal drift fremover,
samtidig som det skal være full beredskap for smitteutbrudd som kan skje når som helst. Dette
er krevende arbeid.
Helsestasjon
Jordmor og helsesykepleierne har hatt drift hele tiden, men først og fremst uten fysisk kontakt.
Skolehelsetjenesten i grunnskolen trapper nå forsiktig og sikkert opp tjenesten i samråd med
smitteverntjenesten i kommunen. Helsesykepleier vil være tilgjengelig på telefon og e-post for
ansatte i skolen. For elevene kan de tilby telefonsamtale eller kontakt i Teams og de oppfordrer
lærerne om å gjøre elevene oppmerksom på denne muligheten.
Helsestasjon/skolehelsetjenesten har noen tilgjengelige alle hverdager. Snapchat brukes
fortsatt som en kanal for opplysning og tjenesten har også en side på FB. For å fortsatt unngå
smittespredning vil ikke skolehelsetjenesten ha faste kontordager på skolene de første ukene
av åpning av småtrinn. Nye vurderinger gjøres fortløpende og i tråd med endringer som skjer i
skolen. Skolehelsetjenesten i videregående trapper også opp på tilsvarende måte.
Helsesykepleier vil være tilgjengelig på telefon og e-post for ansatte i skolen og elevene tilbys
telefonsamtale og det jobbes med å få tilgang gjennom Kanvas.
Helsestasjon/skolehelsetjenesten har noen tilgjengelige alle hverdager, selv om de ikke er
fysisk til stede enda. Også der brukes snapchat og FB for å informere.
Fysio/ergo
Er i gang igjen. Det er utarbeidet et spørreskjema der alle som skal ha behandling må svare på
en del spørsmål knyttet til smitte før de starter behandlingen.
Psykisk helse og rus
Har fungert hele tiden og følger opp de som skal ha oppfølging, selv om det ikke er i form av
fysiske møter enda. Alle ansatte er ikke fysisk til stede på kontorene enda, noen jobber fortsatt
hjemmefra.
NAV
Det jobbes godt for å ivareta alle som trenger hjelp. Det har vært mindre pågang enn forventet,
emn dette kan fort endre seg. Det jobbes for å gjenåpne kontoret noe, og dette skjer i samråd
med statlig eier og smittevernoverlege.
Legetjenesten
Legene er pr i dag fordelt på fire lokasjoner, sammen med medarbeiderne. Dette har fungert
veldig godt og både leger, ansatte og innbyggere har forholdt seg til endringene på en god
måte. Luftveisklinikken er godt etablert og håndterer alle med luftveissymptomer og all
prøvetaking. Legevakt er midlertidig flyttet til Rissa. Det er vanskelig å svare på når
legetjenesten går tilbake til normal drift. Det er blant annet avhengig av de føringene som
kommer fra nasjonalt hold og den smitteutviklingen som skjer i samfunnet og i kommunen. Det
er viktig at kommunen ikke bygger ned de tiltakene som er gjort for fort. I tillegg kommer det
snart en sommer med ferieavvikling og da må driften uansett tilpasses. Nåværende midlertidige
organisering vil sannsynligvis opprettholdes til slutten av august.
Sykehjem

Sykehjemmene har vanlig drift. Det er fortsatt adgangskontroll med besøksprotokoller og
alminnelig besøksstans ved alle våre institusjoner, samt ved de omsorgsboligene som ligger i
tilknytning til institusjonene. Det brukes digitale løsninger for å opprettholde kontakten med
pårørende, men for mange begynner det å tære på, spesielt for de pårørende, og
sykehjemmene får en del spørsmål om når de åpner opp. Kommunen forholder seg til de
retningslinjene og føringene som kommer fra sentralt hold og der er det meldt at det kommer
veileder i løpet av kort tid. Sykehjemmene har ellers jobbet godt med rutiner og med å etablere
adskilte avdelinger for å håndtere smittede. Det gis for tiden ikke avlastningstilbud i institusjon,
der forsøker kommunen heller å gi ekstra tilbud i hjemmet.
Hjemmetjenesten
Også i hjemmetjenesten er det normal drift. Enheten har vært i kontakt med pårørende for å
drøfte eventuelle reduksjoner i tjenestetilbudet, men det er så langt ikke gjennomført noen
endringer i tilbudet, alle får de tjenestene de fikk før covid-19. Den eneste forskjellen er at
dagsenter for hjemmeboende personer med demens er stengt. Hjemmetjenesten har lagt inn
ekstra oppfølging av disse brukerne, for å unngå at pårørende blir helt utslitt.
Koronateam
Kommunen har opprettet et eget koronateam, som er organisert under hjemmetjenesten.
Teamet består av seks helsepersonell som jobber to og to. Bruk av teamet utløses av
legetjenesten og de opererer på oppdrag av legene. De utfører testing, behandling, pleie og
omsorg til innbyggere med påvist koronasmitte.
BOA
Det er forholdsvis stille og rolig også i BOA. Det er fortsatt restriksjoner i forhold til besøk og det
er jobbet mye for å finne aktiviteter som kan erstatte jobb og de vanlige fritidsaktivitetene. IF
Jobb har åpnet en del av sine arbeidsplasser igjen, så noen er tilbake i jobb der.
Smittevernutstyr
Kommunen rapporterer ukentlig til Helse Sør-Øst på lagerbeholdning av smittevernutstyr. Det
kommer leveranser til Norge fra utlandet ca. en gang i uka. Dette transporteres ut til hele
landet, fordeles mellom sykehus og kommuner og fraktes deretter ut til kommunene. Indre
Fosen har hentested på Brekstad. Så langt har det ikke vært stort å hente, så det jobbes med å
skaffe utstyr hos faste leverandører, selv om det går veldig sent å få utstyret. Det er absolutt
nødvendig at smittevernutstyret rasjoneres og at det brukes i tråd med de retningslinjene som
er laget. Det er koronateamet og smittevernoverlegen som har ansvar for fordeling av utstyr
internt i kommunen og det er laget en prioritering mellom virksomhetene.
Prøvetaking/testing
Så langt har kun pasienter med symptomer blitt testet. Alle kommuner har fått beskjed fra
Helsedirektoratet om at man i løpet av mai måned skal rigge kommunene slik at de kan teste 5
% av befolkningen ukentlig. For Indre Fosen sin del betyr det at 500 innbyggere i uka skal
testes, dvs. 100 pr dag. Man er i gang med å lage en plan for hvordan dette skal kunne
gjennomføres, uten at folk utsettes for smitterisiko. Det er ellers tett samarbeid med St Olavs
om dette med testing.
Utfordringer videre
De neste ukene
 Sikre godt forebyggende smittevern i forbindelse med oppstart barnehage og skole
 Gradvis normalisere helse- og omsorgstilbudet i kommunene.
 Klare å holde på de allmenne smitteverntiltakene under en gradvis åpning av
samfunnet. God hygiene – god avstand – hjemme ved sykdom.
 Sikre nok smittevernutstyr til alle kommuner og ha ekstra fokus på smittevern i
sykehjem.
 Legge til rette for betydelig testing.

Deretter
 Finne den rette balansen mellom tillatt mobilitet i befolkningen og tilstrekkelig
smittevern.
 Motivere befolkningen til fortsatt god smittevernførsel.
 Planlegging av kompetanse og kontinuitet i sommerferien.
 Planlegge for å håndtere flere covid-19 syke både i kommunene og på sykehusene.

Sak 6/2020 Søknad om økonomisk støtte fra Leksvik seniordans
Eldrerådet har mottatt søknad om økonomisk støtte fra Leksvik seniordans. Støtten skal gå til
kurs og opplæring av nye dansere og danseledere. Eldrerådet innvilget kr. 3000,- i økonomisk
støtte til tiltaket. Vedtaket var enstemmig. Det kom, i forbindelse med saken, innspill fra IngerLisa Lillemo om at eldrerådet følger opp vedtak fra tidligere eldreråd, der det ble vedtatt at det
skal utarbeides retningslinjer for søknader om tilskudd. Saken følges opp i neste møte.

Sak 7/2020 Helse- og omsorgsplan Indre Fosen kommune 2020-2030 – status
Helse- og omsorgssjef informerte om at planen er noe forsinket grunnet koronasituasjonen.
Planens del 1, som inneholder status, utviklingstrekk og tjenestebehov, blir behandlet i helseog omsorgsutvalget 26.5.2020 og sendes deretter til høring i 6 uker. Eldrerådet har satt ned en
arbeidsgruppe som skal se nærmere på planen og eventuelt komme med et forslag til
høringsuttalelsen. Arbeidsgruppen består av Inger-Lisa, Harald og Per. Sekretær kaller inn
arbeidsgruppen til et fysisk møte i juni. Eldrerådet tok informasjonen om status for helse- og
omsorgsplanen til orientering.

Sak 8/2020 Tidspunkt for måltider Rissa sykehjem
Virksomhetsleder ved Rissa sykehjem orienterte om saken. Døgnrytmeplan for måltider,
aktivitet og hvile for pasientene på sykehjemmet er gjennomgått, og på bakgrunn av dette er
det foreslått endringer. Målet med endringene er å ivareta det totale bildet for alle, både i
forhold til ernæring, aktivitet og hvile, på en bedre måte. Et av forslagene til endring er å flytte
middag fra kl. 13 til kl. 15 etter sommeren. Man forventer at effektene vil bli bedre appetitt og
dermed bedre ernæringsstatus, samt bedre nattesøvn, ettersom det tyngste måltidet serveres
senere på dagen. Flytting av tidspunkt for middag vil også påvirke tidspunktene for de andre
måltidene. Det er ikke gjort endringer for den maten som leveres ut til hjemmeboende.
Politikerne i helse- og omsorgsutvalget ble informert om saken i forrige møte og de var svært
positive til endringene, blant annet basert på at dette også har vært en sak av politisk interesse
fra sentralt hold. Dette er så langt på planleggingsstadiet og det har ikke gått ut informasjon til
pårørende enda. Eldrerådet er positive til tiltaket.

Sak 9/2020 Status Stadsbygd omsorgssenter






Fremdriften ser ut til å gå som planlagt, med tentativ ferdigstillelse av bygget i juni.
Koronasituasjonen har ikke påvirket prosjektet nevneverdig. Leveransene var i stor grad
på plass på byggeplassen før koronasituasjonen oppsto, og entreprenør har vært kjapp
med tiltak for å holde hjulene i gang.
Arbeidet utvendig er godt i gang, med gangvei og sansehage.
Alt av tak- og veggelement som blåste ned er erstattet, og ny innfesting har blitt montert
på alle utstikkende tak- og veggelement.
Det er inngått avtale med kunstner Axel Becker om utsmykking.

Eventuelt




Pensjonistforbundet sentralt har sendt ut brev der de oppfordrer alle eldreråd om å
kreve at kommunestyrer og fylkesting involverer dem i arbeidet med covid-19.
Eldrerådet ønsker at brevet videresendes til kommunedirektøren, slik at
administrasjonen tar opp hvordan eldrerådet kan involveres i kommunens arbeid med
covid-19-situasjonen.
En eventuell gjennomføring av Eldres dag i begynnelsen av oktober ble drøftet av
eldrerådet. Det er fortsatt uklart når større arrangement kan avvikles igjen i Norge, men
det er viktig å komme i gang med planleggingen dersom det åpnes for større
arrangement fra høsten av. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Inger,
Harald, Inger-Lisa og Per. De jobber videre med saken.

