
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget
Dato: 30.09.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tana, 24. september 2013

Olav Johansen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 30/2013 Godkjenning av innkalling
PS 31/2013 Godkjenning av saksliste

PS 32/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.06.2013
PS 33/2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana 

demensforening  - Samarbeid med kommunens 
Eldreråd

2013/1813

PS 34/2013 Støtte - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana 
demensforening

2013/1814

PS 35/2013 Primærkontakter ved sykehjemmene 2013/2276
PS 36/2013 Morgendagens omsorg - St.meld nr. 29 2013/2274

PS 37/2013 Resepter - Bytte av medisin - Erstatningsmedisin 2013/2275
PS 38/2013 Den internasjonale eldredagen 1. oktober 2013 -

Orientering om status for markeringen
2013/1435

PS 39/2013 Referatsaker/Orienteringer

RS 1/2013 Samisk mat på institusjoner hvor det bor samiske eldre 2013/2256
RS 2/2013 Aktivitør for samiske eldre 2013/2257

RS 3/2013 Datakurs for eldre 2012/197
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2013/1814-2

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 34/2013 30.09.2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening - Søknad om 
økonomisk støtte

Rådmannens forslag til vedtak

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening innvilges kr. 5.000,- i støtte
for frivillige arbeid for kommunens demente og deres pårørende.
Beløpet dekkes over Eldrerådets budsjett.

Saksopplysninger
I brev av 01.07.13 skriver leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening
Erna Fjelldahl følgende:

”I Tana har frivillige trådt til for å få en demensforening på beina. Stiftelsesmøtet var 12.06.13.
 Vi har etablert et interimsstyre, som vil fungere til vi har fått avviklet årsmøte. Vi prøver å holde 
dette tidlig i september.

Så er det slik at det finnes en bankkonto med noen penger, men ingen har tilgang til denne før et
lovlig styre er valgt av medlemmer i årsmøte.

Vi har avviklet vårt første styremøte 27.06.13 og der vi lagt planer fremover, men for å fungere, må
man ha et minimum med penger.

Vi har hørt og erfart så mye når det gjelder våre demente i Tana at vi ønsker å være deres og de
pårørendes talerør.

Vi håper på en liten skjerv fra dere, som skal følge med at eldre, som er avhengig av pleie og omsorg,
får det på en verdig måte.
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Vi takker på forhånd for at dere tok dere tid til å behandle søknaden”.

I flg. Helsedirektoratet er demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis 
opptrer i høy alder.

Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, 
personlighetsforandringer og endring av atferd.

I flg helsedirektoratet har omtrent 71 000 personer på landsbasis denne sykdommen, dette har en 
konsekvens at mellom 250 000 og 300 000 pårørende blir berørt.

Vurdering

Kommunen ser positivt på at Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening vil gjøre en 
innsats for kommunens demente og deres pårørende. Arbeidet som demensforeningen gjør er også 
innenfor eldrerådets ansvarsområde, slik at kommunen går inn for å støtte foreningen 
økonomisk. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: H01

Arkivsaksnr: 2013/2276-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 35/2013 30.09.2013

Primærkontakter ved sykehjemmene

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger
Eldrerådet besøkte sykehjemmene i Tana i 15. og 23. april i år.
Under samtalene kom det frem at man ikke hadde klart å få til en fullgod primærkontakt-ordning 
ved sykeavdelingen på Tana helsesenter.

Eldrerådet mener at en god primærkontaktordning er viktig for så vel pasienter som for 
pårørende. Det er ikke bra at man skal måtte snakke med flere ansatte om samme pasient.

Eldrerådet bør drøfte saken med tanke på en henvendelse til sykeavdelingen om hva man tenker 
å gjøre for å få dette til å fungere.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F00

Arkivsaksnr: 2013/2274-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 36/2013 30.09.2013

Morgendagens omsorg - St.meld nr. 29

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger
Vedlagt følger innledning og sammendrag av Stortingsmelding 29 – Morgensdagens omsorg.
Eldrerådet bør gå gjennomgå dette med tanke på å se om det er noe her som eldrerådet kan 
bruke i sitt videre arbeid.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G05

Arkivsaksnr: 2013/2275-1

Saksbehandler: Ikke fordelt til 
saksbehandler

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 37/2013 30.09.2013

Resepter - Bytte av medisin - Erstatningsmedisin

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger
I møte 11. juni 2013 bestemte eldrerådet at denne saken tas opp på neste møte.

Mange eldre føler det som et problem at de får spørsmål på apotek om de vil bytte ut den 
medisinen som legen har foreskrevet, med en billigere type. 

Eldrerådet mener det er problematisk at eldre mennesker skal måtte ta stilling til 
problemstillinger som leger og farmasøyter bruker flere år av sine liv til å sette seg inn i.

Tana eldreråd kan drøfte saken for å finne ut om man kan sende en henvendelse til «rette 
vedkommende». Hvem er «rette vedkommende»?

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F07

Arkivsaksnr: 2013/1435-5

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 38/2013 30.09.2013

Den internasjonale eldredagen 1. oktober 2013 - Orientering om status for 
markeringen

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger
Eldrerådet vedtok før sommeren at man ville markere dagen i samarbeid med Tana menighet. 
Det ble nedsatt et utvalg som skulle arbeide med gjennomføringen av arrangementet.

I denne saken blir det gitt en orientering om status for markeringen. 
Eldrerådet bør også drøfte hvem som skal delta fra eldrerådet i tillegg til de oppnevnte 
komitemedlemmene.

Vurdering
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