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Sammendrag:
Kommunedirektøren ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 110 000 for
innkjøp av nødvendig utstyr til Øyer helsehus. Bevilgningen dekkes gjennom belastning av
disposisjonsfond.
Saksutredning:
I kommunal helse- og omsorgstjeneste, både på institusjon og i hjemmebaserte tjenester,
er det mange, tunge operasjoner som innebærer bistand og løft av sengeliggende pasienter
eller andre som av ulike årsaker ikke er i stand til å bevege seg på egenhånd. Dette er fysisk
belastende for personell, og krever også ofte flere personer involvert.
Øyer kommune har en del hjelpemidler til slike operasjoner. Dette er hjelpemidler/
heiseanordninger som krever årlig kontroll og sertifisering for å sikre at anordningen er
trygg både for pasient og ansatt. Ved kontroll høsten 2020 ble 2 slike heiser erklært
defekt/kassabel. Dette er utstyr som delvis gjort jobben i opp mot 15-20 år. Denne
kontrollen kom så pass sent på høsten at anskaffelsen ikke ble redegjort i budsjettvedtaket.
I tillegg til defekt utstyr ble det avdekket behov for reparasjon av andre heiser. Dette
dekkes gjennom tjenestens vedlikeholdsbudsjett.
Det er gjennomført en behovsundersøkelse ved institusjon for å få oversikt over hvilket
utstyr som er nødvending å anskaffe. På institusjon må utstyret være lett tilgjengelig og
mobilt. Det er ønskelig å ha utstyr tilgjengelig på hver avdeling, uten at det skal være
nødvendig å ha alle typer heiser tilgjengelig overalt. Behovet er forklart gjennom kjent bruk
av utstyr ut i fra beboernes tilstand på ulike avdelinger. Både ansatte, tillitsvalgte og
ergoterapeut er rådspurt i kartleggingen av behovet.
Ut ifra samlet vurdering anbefales det at følgende utstyr anskaffes til bruk hovedsakelig ved
Øyer helsehus:
2 passivheiser
1 aktivheis
1 løftestol
Samlet kostnad på dette utstyret er kr. 110 000 eks. mva

Heisene er tenkt primært brukt på helsehuset. Løftestol vil være særs nyttig i
hjemmetjenesten for å hjelpe opp mennesker som har falt hjemme, uten at det må
rekvireres ekstra personell. Alt utstyret vil avlaste personell i daglig arbeid, virke
forebyggende for belastningsskader, og redusere bemanningsbehov i enkelte
pleiesituasjoner.
Vurdering:
ETAC AS er leverandør av det utstyret som må suppleres nå etter siste elektromedisinske
kontroll/sertifisering. Priser på nytt utstyr er hentet fra samme leverandør, med tanke på at
deler/utstyr kan gjenbrukes og brukes på tvers (eks. batterier/løfteseil osv.).
Arbeidsgiver er pliktig å stille nødvendig utstyr tilgjengelig for å avlaste personell i daglig
arbeid. Det er også nødvendig med slikt utstyr for å sikre at beboere/brukere får den hjelp
og de tjenester de har krav på.
Kommunedirektøren ber kommunestyret tilleggsbevilge kr. 110 000 til Øyer helsehus for
anskaffelse av nødvendig utstyr. Bevilgningen belastet disposisjonsfondet.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere
til bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.
Kto
Øyer helsehus
12001 4410 2351
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801
Til sammen

Utgiftsøkning/
Utgiftsreduksjon/
inntektsreduksjon
inntektsøkning
110 000
110 000
110 000
110 000

Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.
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