
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 22.10.2013
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.

Omvisning på det nye omsorgssenteret

Eldrerådet møtes ved Brannstasjonen kl 10.00.

Derfra tar vi oss til fots til det nye omsorgssenteret hvor Odd-Reidar Biti fra kommunen vil gi oss en 
omvisning. Møtet fortsetter på rådhuset etter omvisningen.  Leder vil også invitere de faste medlemmene 
i Tana pensjonistforening og Tana demensforening til å være med på omvisningen.

Tana, 15. oktober 2013

Olav Johansen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 40/2013 Godkjenning av innkalling
PS 41/2013 Godkjenning av saksliste

PS 42/2013 Godkjenning av protokoll fra  møtet den 30.09.13
PS 43/2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana 

demensforening - Søknad om økonomisk støtte
2013/1814

PS 44/2013 Samarbeid - Nasjonalforeningen for folkehelsen -
Tana demensforening

2013/1813

PS 45/2013 Avviksmeldinger for 2013 2013/2401

PS 46/2013 Gjennomgang av eldrerådets budsjett for 2013 2012/2228
PS 47/2013 Resepter - Bytte av medisin - Erstatningsmedisin 2013/2275

PS 48/2013 Primærkontakter ved sykehjemmene 2013/2276
PS 49/2013 Resultater fra Forbrukerrådets kommunetest 2013/2403

PS 50/2013 Referatsaker/Orienteringer
RS 4/2013 Bestillingsskyssen - Referat KID-møte i Tana 

kommune 10.10.2013
2012/990
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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
Eldrerådet 43/2013 22.10.2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening - Søknad om 
økonomisk støtte

Saksprotokoll saksnr. 34/2013  i Eldrerådet - 30.09.2013 

Behandling

Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.

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.
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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.

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: 073

Arkivsaksnr: 2013/1813-4

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 44/2013 22.10.2013

Samarbeid - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening

Saksprotokoll saksnr. 33/13 i Eldrerådet 30.09.2013.

Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Nasjonalforeningen for folkehelse – Tana demensforening har i brev av 01.07.13 sendt en
forespørsel til kommunen med tanke på samarbeid med kommunens Eldreråd.
I brevet heter det bl.a. at interimsstyret har diskutert mulige samarbeidspartnere , og kommet
frem til at Eldrerådet har de samme interessene som de i den samme målgruppen, og vil derfor
være en naturlig samarbeidspartner. Demensforeningen ser for seg at det er riktig å fremme de
sakene de ønsker behandlet kommunalt via Eldrerådet, som igjen kan bringe sakene videre
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direkte til administrasjonen og de politiske fora i Tana.
Demensforeningen mener at samarbeidet kan gagne begge foreningene ved at det gir mer tyngde
når flere har kommet frem med meninger, og at det viktigste for alle er å oppnå resultater.

Vurdering

�����#



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: H01

Arkivsaksnr: 2013/2401-2

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 45/2013 22.10.2013

Avvik i eldreomsorgen

Vedlegg
1 Avviksmeldinger-i-eldreomsorgen

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Tana pensjonistforening har den 11.10.13 sendt følgende skriv til Eldrerådet:

”Tana pensjonistforening har gjort dette vedtaket i møte 8.10.2013:

Pensjonistforeningen ber Tana eldreråd om å få oversikt over avviksmeldinger for inneværende 
år”.

I forbindelse med et leserinnlegg i Finnmarken 14.9.13 har leder i eldrerådet stilt flg spørsmål til 
administrasjonen:

Hvis vi forutsetter at beskrivelsen av en persons rømminger er noenlunde korrekt, har jeg noen 
spørsmål:

a) Er det levert avviksmeldinger for slike rømminger?

b) Hvorfor  er det forskjell på Austertana og Polmak mht. låsing av ytterdører?

c)  Vil kommunen vurdere innføring av sporingsutstyr for slike pasienter/beboere?

Assisterende rådmann Kjell Nilssen har pr e-post svart følgende på dette:
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”Det er ikke levert avviksmeldinger i forbindelse med at en person gikk ut fra avdelinga. Årsaken er at 
dette i utgangspunktet ikke er et avvik. Alle skal kunne gå fritt - også ut av bygget. 
På rent prinsipiell basis kan jeg si at hendelser som har betydning for pleien blir rutinemessig registrert i 
vedkommendes pasientjournal.
Dette gjøres for å kunne vurdere om det er nødvendig med skjermingstiltak. Av hensyn til taushetsplikt 
kan jeg ikke komme inn på innholdet i den enkelte pasients journal.

Eldresenteret er ikke en skjermet enhet. Mange av våre beboere er fysisk friske og går gjerne en tur ut. 
Stenging av utgangsdørene på en slik institusjon ville betinget av det gjøres et tvangsvedtak for 
beboerne, noe som sannsynligvis ville vært et urimelig sterkt inngrep. Sykehjemmet i Polmak skiller seg 
fra tilsvarende institusjon i Austertana ved at den er definert som skjermet, og at det er godkjent at en har 
kan foreta en viss avgrensning av friheten til å gå ut alene.

Det er vurdert å forsøke sporingsutstyr, og i forbindelse med utforming av rutiner for det nye 
helsesenteret vil det bli avklart hvilken type teknologi som er mest hensiktsmessig. Slikt utstyr ville 
kanskje også medføre at våre beboere kunne bevege seg enda friere - også på vinterstid”.

Eldrerådet drøfter saken ut fra foreliggende opplysninger. 

Vurdering
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