
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  07.02 År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

   

 
 
Dagens hovedtema var foredrag om "Eldreomsorg i Nome" v/Anne Marie Gramstad, -sjef for 

Nome Sjukeheim. 

 

I tillegg hadde vi hyggelig besøk av Birgit , Thomas og Jan fra Rotenburg, for å diskutere 

Convention i Hamburg i juni og fremtidige samarbeidsprosjekter mellom klubbene. 

 

Følgende deltok: 

Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Øystein, Einar K,  Knut, Ragnar,   Olav Gaute, Kolbjørn, Olav, Per 

Harald, Asbjørn, Anders, Odd 

 

President Irene ledet møtet, men hadde assistanse av Liv Sonja til å begynne med, da presidenten 

hentet de 3 gjester fra Rotenburg på toget i Skien:  Thomas, Jan og Birgit, som kom på hyggelig 

besøk til Ulefoss. 

 

Hans Petter er sjukemeldt og sliter med helsa.  Vi ønsker ham god bedring. 

 

Dagen i dag er navnedag for Rikard og Rigmor. 

 

Liv Sonja refererte fra dagens dato og ting som har skjedd. 
- 1812:  Forfatteren Charles Dickens ble født. 

- 1868:  Industrilederen Johan  Throne Holst ble født.  (Han overtok Freia i 1892, og stiftet Maribou i Sverige  i 

1916 

- 1870:  Alfred Adler (østerriksk lege og psykolog) ble født. Kjent for utvikling av individpspsykologien, som legger 

vekt på nevroser 

- 1885:  Sinclair Lewis, -amerikansk forfatter ble født 

- 1946:  Erik Rudeng, historiker, direktør for Norsk Folkemuseum og for institusjonen "fritt ord", -ble født 

- 1959:  Lyrikeren Håvard Rem ble født 

- 1971:  Kvinnene fikk stemmerett i Sveits 

- 1974:  Grenada ble selvstendig 

- 1986:  Diktatoren Jean -Claude Duvalier ("Baby Doc") forlot Haiti etter opptøyer 

- 1986:  Ferdinand  Marcos vant presidentvalget på Filippinene etter valgfusk 

- 1991:  Jean Bertrand Aristide innsatt som første valgte president i Haiti 

- 1994:  NRK medarbeideren Odd Grythe døde 

- 1997:  Den svenske  skuespilleren Allan Edwall døde 

- 1999:  Kong Hussein av Jordan døde 

- 2003:  Anne Enger Lahnstein utnevnt til fylkesmann i Østfold 

 

 

 

 

 



"Eldreomsorg i Nome" v/Anne Marie Gramstad, -sjef for Nome Sjukeheim. 
Anne Marie Gramstad ga oss en fin og grundig orientering om arbeidet med eldreomsorg i 

Nome. La det være sagt med det samme:  Det gjøres en fantastisk jobb, og hele 50% av 

kommunens budsjett går til pleie og omsorg.  Det er mange som trenger disse tjenestene, og 

utfordringene er mange. 

 

Noen hovedpunkter fra foredraget: 

*  Organisering av arbeidet  har følgende hovedelementer: 

- Legesenter 

- Helsestasjon 

- Psykisk helse 

- Boliger for HVPU 

- Hjemmetjeneste i Lunde, inkl. Bjervatun 

- Hjemmetjeneste på Ulefoss 

- Nome Sjukeheim 

- Dagtilbud begge steder 

- Aktivitetsenter (RIBO og Lundetunet) 

- Fysipoterapi/Ergoterapi 

 

* Utfordringer (Tjenestebehovet øker mer enn arbeidskrafttilbudet) 

-  Økning av antall eldre 

- Folkehelseprofil som er negativ (rus, psykiatri og fattigdom) 

- Færre yngre 

- Økede oppgaver som følge av "samhandlingsreformen" 

 

*  Det gis mange "føringer" fra Helsedirektoratet.  Den statlige reformen "Leve hele livet" krever 

mye av kommunene.  Det legges ned mye arbeid for å unngå at folk må på sjukeheim, da det er 

dyreste løsning. 

 

*  Det er vedtatt en rekke tiltak i Nome på dette området, om..: 

- Kommunedelplan 

- Heltidsstillinger, kompetanse og rekruttering 

- Velferdsteknologi 

- Utbygging av Nome Sjukeheim 

- Videreutvikle dagtilbudene 

- Samarbeid med frivillige, lag og organisasjoner 

- Forebyggende hjemmebesøk (fra 75 år) 

- Frisklivsentral (Bø/Gullbring) 

- Folkehelsekoordinator 

- Demenskoordinator 

- KOLS-koordinator 

- Kreftkoordinator 

- Diabeteskoordinator 

- Sårsykepleiere 

 

*  Hele 80% av beboerne på sjukeheimen  er demente (!) 

 

*  Arbeidet i helse- og omsorg er i stor grad kvinneyrke og mye deltidsarbeid.  Det er vanskelig å 

få kabalen til å gå opp når det gjelder vakter. 

 

*  Mer enn 50% av kommunebudsjettet vil gå til pleie og omsorg i fremtiden. 

 



*  Det er spesielt stort behov for "opptrappingsmidler" innenfor rus og psykiatri samt dagtilbud 

for demente. 

 

*  Med begrepet "velferdsteknologi", kan nevnes 

- Digital trygghetsalarm (gamle "analoge" byttes ut) 

- Digitalt tilsyn 

- Mobil trygghetsalarm 

- GPS 

Dette er ment for de som trenger det mest.  Systemene er veldig fleksible og kan ikke brukes 

uten samtykke fra de berørte. 

 

*  Hvordan ser framtida ut? 

- De eldre blir friskere 

- Eldre er en ressurs 

- Statlige helseforetak bygger ned årsverk, -noe som kan gjøre kommunal rekruttering enklere 

- Interkommunalt samarbeid er nødvendig 

- Nome har mye god kompetanse 

 

 Foredragsholderen ble takket og fikk en flaske vin for det gode foredraget som ga oss mer 

innsikt i et komplisert og ressurskrevende abeid. 

 

Per Sanni vant vin, og Olav Å fikk "nappet" 

 

 

Etter det ordinære møtet ble mange sittende igjen sammen med våre tyske gjester. 

 

Det var 2 saker vi primært ville prate om: 

- Convention i Hamburg i juni 

- Eventuelle nye prosjekter vi kan samarbeide med Rotenburg om 

 

*  Den årlige Rotary Convention finner sted i Hamburg i begynnelsen av juni, og det ventes 

25.000 deltakere fra hele verden. 

 

Det er sjelden Convention finner sted så nær oss, og våre tyske venner tilbyr de som reiser fra 

vår klubb å bo privat hos dem. 

 

Foreløpig ser det ut til å reise 7 stk. fra Ulefoss. 

 

Vi skal sende en liste til Rotenburg. 

 

Det er ellers planer om å markere at vi har vært vennskapsklubber i 30 år, med et treff i 

Rotenburg siste week-end i September 
 

 

*  Det er gjensidige ønsker om igjen å har samarbeidsprosjekter mellom vår 2 klubber.  Helst vil 

vi gå for prosjekter som er av slik karakter at vi kan søke om "Matching Grant" eller "Global 

Grant" fra TRF.  Vi mener også at det er en nødvendiog forutsetning at det er en lokal 

Rotaryklubb på stedet. 

Per Harald vil ta kontakt med Surabaya i Indonesia for å lufte om det er flere mulige prosjekter 

der nede.  Per Harald vil lede vår TRF-komite. 

 

Nepal er et annet mulig område, men der må pengene skaffes på annen måte. 



 

Vi vil diskutere prosjektene videre når vi møtes i Hamburg i juni. 

 


