
Saman om ein betre kommune 

Sirdal  



Arbeidsgruppen består av: 

• Anne Sofie Stegemoen. Demenskontakt 

• Bente Eiesland. Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

• Gunn Torhild Bjørnestad. Hovedtillitsvalgt Delta. 

• Inger Johanne Ousdal. Politiker 

• Ruth Lillian Hompland. Enhetsleder Helse 

• Gunhild Skeie. Konstituert avdelingsleder 
Hjemmebasert omsorg. 

• Ivar Skreå. Enhetsleder Eiendom 



Navn / enhet 

• Pleie – og Omsorgsenheten. Yter tjenester 
gjennom institusjon, samt tjenester i hjemmet 
til hjemmeboende og beboere i omsorgs – og 
trygdeboliger. 

• Enhet for Helse. Gir tjenester innen 
legekontor, ambulanse, helsestasjon, psykisk 
helse/rus, funksjonshemmede og ergo – 
fysioterapi. 



Utfordringer i kommunen fremover 

• Flere ”yngre” syke 

• Sirdal kommune har ca 1800 innbyggere, 4000 
hytter. Hva med hyttefolkene fremover? De 
har rett på nødvendig helsehjelp i kommunen 
de oppholder seg i. 

• Er en stor kommune i areal. Store avstander. 
Mye kjøring og mange tilsyn. 

• Dårlig mobildekning. 



Andre utfordringer 

• Psykiatriske pas som bor alene. Føler seg utrygge 
og ensomme. 

• Mange er skeptiske til å bruke hjelpemidler. 

• Pårørende redde for at hjelpemidler skal overta 
de varme hendene. 

• Pga avstander kommer eldre tidligere inn på 
institusjon fordi det er tryggest, spesielt om 
vinteren. 

• Mens andre ikke blir fanget opp før sykdommen 
er langkomment f.eks demenssykdom 



Konkrete utfordringer i kommunen nå 

• Har ikke nattpatrulje 

• Har fått flere psykiatriske pas som bor alene, 
er ensomme, verst i helgene. 

• Mye kjøring.  

• Trenger dagaktivitetssenter for 
hjemmeboende personer med demens. 



Behov  

• Tilsyn natt 

• At brukere kan bo hjemme lengre og føle seg 
trygge og verdsatte, at de har en mening med 
hverdagen 

• At personer med demens kan bo hjemme 
lengre. De kommer ofte tidlig inn på 
institusjon fordi det er tryggest. For hvem? 

• Aktivisere hjemmeboende.  



Involvere brukere, pårørende og 
frivillige 

• Vi har hatt idemyldring og jobber med å forankre 
prosjektet. 

• Tanker som å bruke et rom på avd Rehab der en 
kan etablere hjelpemidler som brukere kan teste 
ut. Pårørende og frivillige kan læres opp og 
engasjeres i bruk av hjelpemidler. Det kan føre til 
kjennskap til hjelepmidler andre holdninger? 

• Samarbeide med hilseminister og ergoterapeut. 



Effektmål, bedre ressursutnyttelse  

• At innbyggere kan leve et selvstendig og trygt liv i 
eget hjem med individuelt tilpasset bruk av 
velferdsteknologi. 

• Mer samfunnsøkonomisk bruk av de ”varme 
hendene”. 

• Redusere unødvendig kjøring og ressursbruk. 

• Økt kunnskap hos innbyggerne, 
tjenestemottakere, pårørende, ansatte, politikere 
om muligheter og løsninger innenfor 
velferdsteknologi. 



Resultatmål  

• Øke kompetansen 

• Ha testet ut ulike typer velferdsteknologi 
individuelt tilpasset den enkelte. 

• Sørge for god opplæring til bruker, pårørende 
og ansatte og følge opp den enkelte etter som 
behovet endrer seg. 



Jobbe videre med 

• Mobildekning er dårlig oppi dalen. Jobbe for 
et 100 % mobildekning og bedre nett.  

• Jobbe for å få ”Trygghetspakker” i nye boliger. 

• Kartlegge infrastruktur.  

• Kartlegge behovet nærmere. 

• Øke kompetansen innen velferdsteknologi. 

 


