
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 29.04.2014
Tidspunkt: 10:00 – 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Olav E. Johansen Leder
Gerd Åse Dervo Nestleder
Per Holm Varsi Medlem
Ruth Johansen Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Johanne Løvoll Smette MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Erna Fjelldahl Johanne Løvoll Smette

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen Sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Olav Johansen
Leder



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 15/2014 Godkjenning av innkalling
PS 16/2014 Godkjenning av saksliste

PS 17/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 24.02.14
PS 18/2014 Høringsdokument - Kunnskapsgrunnlaget for 

folkehelse 2014 - 2016
2013/2815

PS 19/2014 Den kulturelle spaserstokken 2014 2014/789

PS 20/2014 Avviksmeldinger i eldreomsorgen 2013/2401
PS 21/2014 Referatsaker/Orienteringer

RS 3/2014 Morgendagens aktivitetssenter 2014/824

PS 15/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 15/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 16/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 16/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggsaker:

PS 22/2014 – Befaring på omsorgssentret
PS 23/2014 – Postens fremstøt om digital postkasse



PS 24/2014 – Pasienter under hjemmesykepleien
PS 25/2014 – Pasientreiser
PS 26/2014 – Retningslinjer for leger ved fallskader hos eldre
PS 27/2014 – Retningslinjer ved bruk av tvang

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes med følgende tilleggsaker:

PS 22/2014 – Befaring på omsorgssentret
PS 23/2014 – Postens fremstøt om digital postkasse
PS 24/2014 – Pasienter under hjemmesykepleien
PS 25/2014 – Pasientreiser
PS 26/2014 – Retningslinjer for leger ved fallskader hos eldre
PS 27/2014 – Retningslinjer ved bruk av tvang

PS 17/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 24.02.14

Saksprotokoll saksnr. 17/2014  i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 24.02.2014 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 24.02.2014 godkjennes.



PS 18/2014 Høringsdokument - Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse 2014 -
2016

Saksprotokoll saksnr. 18/2014  i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen, Erna Fjelldal, Per Holm Varsi,  Ruth Johansen og Gerd Åse Dervo
fremmet følgende fellesforslag:

Tana eldreråd vil komme med følgende uttalelse til ”Handlingsplan for folkehelse
 2014 – 2016”:

Til kapittel 5 har vi følgende som bør være en presisering av hvor viktig medvirkning fra 
organisasjonene er, også lokalt, når det gjelder samfunnsplanlegging og politikkutvikling: 

Etter avsnittet som begynner med «Samfunnsplanlegging….» bør dette tas inn: 
«Lokalt er det viktig at instanser som ivaretar eldres interesser på forskjellig vis, nevnes i planen. 
Det gjelder Tana eldreråd, rådet for funksjonshemmede, Tana pensjonistforening, Tana handicaplag 
og Tana demensforening. Men det gjelder også andre, så som sanitetsforeninger, bygdelag og 
bygdekvinnelag. I samsvar med Lokal Agenda 21 er det viktig at slike instanser gis gode vilkår i 
medvirkningsprosesser lokalt.» 

Under «Tiltak som bør iverksettes» må flg. tas med: 
-Målrettet bruk av «Den kulturelle spaserstokken» 
-Målrettet bruk av midler fra FeFo og andre til forskjellige tiltak og infrastruktur som øker 
livskvaliteten for eldre. 
-Utvikling av aktivitetssenter for eldre. 

Til slutt i avsnittet må flg tilføyes etter ordet «trygghetstilbud»: 
-Velferdsteknologi er noe som utprøves systematisk i en del kommuner. I samsvar med Tana 
kommunes målsetting om at flest mulig eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, bør kommunen 
komme i gang med arbeidet snarest. En god start bør være å delta på fylkeskonferansen om 
velferdsteknolgi i Alta høsten 2014 hvor pilotkommuner legger frem erfaringer m.v.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana eldreråd vil komme med følgende uttalelse til ”Handlingsplan for folkehelse
 2014 – 2016”:

Til kapittel 5 har vi følgende som bør være en presisering av hvor viktig medvirkning fra 
organisasjonene er, også lokalt, når det gjelder samfunnsplanlegging og politikkutvikling: 

Etter avsnittet som begynner med «Samfunnsplanlegging….» bør dette tas inn: 
«Lokalt er det viktig at instanser som ivaretar eldres interesser på forskjellig vis, nevnes i planen. 
Det gjelder Tana eldreråd, rådet for funksjonshemmede, Tana pensjonistforening, Tana handicaplag 
og Tana demensforening. Men det gjelder også andre, så som sanitetsforeninger, bygdelag og 



bygdekvinnelag. I samsvar med Lokal Agenda 21 er det viktig at slike instanser gis gode vilkår i 
medvirkningsprosesser lokalt.» 

Under «Tiltak som bør iverksettes» må flg. tas med: 
-Målrettet bruk av «Den kulturelle spaserstokken» 
-Målrettet bruk av midler fra FeFo og andre til forskjellige tiltak og infrastruktur som øker 
livskvaliteten for eldre. 
-Utvikling av aktivitetssenter for eldre. 

Til slutt i avsnittet må flg tilføyes etter ordet «trygghetstilbud»: 
-Velferdsteknologi er noe som utprøves systematisk i en del kommuner. I samsvar med Tana 
kommunes målsetting om at flest mulig eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, bør kommunen 
komme i gang med arbeidet snarest. En god start bør være å delta på fylkeskonferansen om 
velferdsteknolgi i Alta høsten 2014 hvor pilotkommuner legger frem erfaringer m.v

PS 19/2014 Den kulturelle spaserstokken 2014

Saksprotokoll saksnr. 19/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Kulturrådgiver Britt Hjørdis Somby-Solaas orienterte om saken.
Saken ble diskutert.

Votering

Vedtak

PS 20/2014 Avviksmeldinger i eldreomsorgen

Saksprotokoll saksnr. 20/2014  i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Gerd Åse Dervo og Erna Fjelldal fremmet følgende forslag:

a) Tana eldreråd ser det som bekymringsfullt at svikt i rutiner har ført til en god del 
feilmedisinering.

b) Lav bemanning er en gjennomgående årsak til svært mange uønskede hendelser og noen 
avvik.  Dette gjelder både sykeavdelingen og de tidligere institusjonene.

c) Oversikten over avvik og hendelser viser at bemanningen bør økes umiddelbart.  
Eldrerådet ønsker oversikt over avvik og hendelser for hvert kvartal heretter.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

a) Tana eldreråd ser det som bekymringsfullt at svikt i rutiner har ført til en god del 
feilmedisinering.

b) Lav bemanning er en gjennomgående årsak til svært mange uønskede hendelser og noen 
avvik.  Dette gjelder både sykeavdelingen og de tidligere institusjonene.

c) Oversikten over avvik og hendelser viser at bemanningen bør økes umiddelbart.  
Eldrerådet ønsker oversikt over avvik og hendelser for hvert kvartal heretter.

PS 21/2014 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 21/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Følgende ble referert:

RS 3/2014 – Skriv fra Pensjonistforbundet: Morgendagens aktivitetssenter

Votering

Vedtak

Saken tas til orienteringen.

RS 3/2014 Morgendagens aktivitetssenter

PS 22/2014 Befaring på omsorgssentret

Saksprotokoll saksnr. 22/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd ber om å få et møte med ledelse og tillitsvalgte på det nye omsorgssenteret i mai.
Hensikten med møtet er å få kunnskap om erfaringer med de nye omsorgsboligene så langt.  
Møtet kan ha samme form og innhold som møtene i 2013.  Omvisning inngår i dette.



Eldrerådet ønsker også å ta med to representanter for de pårørende.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana eldreråd ber om å få et møte med ledelse og tillitsvalgte på det nye omsorgssenteret i mai.
Hensikten med møtet er å få kunnskap om erfaringer med de nye omsorgsboligene så langt.  
Møtet kan ha samme form og innhold som møtene i 2013.  Omvisning inngår i dette.
Eldrerådet ønsker også å ta med to representanter for de pårørende.

PS 23/2014 Postens fremstøt om digital postkasse

Saksprotokoll saksnr. 23/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Erna Fjelldal fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd ber Posten Norge sende et oppklaringsbrev til alle husstander i landet vedr. saken 
om Digital postkasse.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana eldreråd ber Posten Norge sende et oppklaringsbrev til alle husstander i landet vedr. saken 
om Digital postkasse.

PS 24/2014 Pasienter under hjememsykepleien

Saksprotokoll saksnr. 24/2014  i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Erna Fjelldal fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd ber om å få en avklaring på hvilke retningslinjer for hvem som betaler hva  som 
gjelder for hjemmeboende pasienter som går under hjemmesykepleien, når de må til helsesentret 
for å få tatt blodprøver etc.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana eldreråd ber om å få en avklaring på hvilke retningslinjer for hvem som betaler hva  som 
gjelder for hjemmeboende pasienter som går under hjemmesykepleien, når de må til helsesentret 
for å få tatt blodprøver etc.

PS 25/2014 Pasientreiser

Saksprotokoll saksnr. 25/2014  i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd er kjent med at svært syke mennesker må bruke mye tid på behandlingsreiser 
innad i fylket og til sykehuset i Tromsø.
Det fins eksempler på at folk må ha tre overnattinger på en behandling i Tromsø.  Dette er 
uverdig.
Hovedårsaken til dette synes å være at Pasientreiser er blitt svært restriktive på bruk av taxi.
Tana eldreråd vil be fylkeseldrerådet om å ta opp saken med Pasientreiser og rette myndigheter.
Pasientene er henvist til å bruke rutegående transport som er dårlig utbygd i Finnmark.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana eldreråd er kjent med at svært syke mennesker må bruke mye tid på behandlingsreiser 
innad i fylket og til sykehuset i Tromsø.
Det fins eksempler på at folk må ha tre overnattinger på en behandling i Tromsø.  Dette er 
uverdig.
Hovedårsaken til dette synes å være at Pasientreiser er blitt svært restriktive på bruk av taxi.
Tana eldreråd vil be fylkeseldrerådet om å ta opp saken med Pasientreiser og rette myndigheter.
Pasientene er henvist til å bruke rutegående transport som er dårlig utbygd i Finnmark.



PS 26/2014 Retningslinjer for leger ved fallskader hos eldre

Saksprotokoll saksnr. 26/2014  i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd vil avvente resultatene av møtet som Tana Pensjonistforening skal ha med 
kommunelegen før man eventuelt sier noe i sakens anledning.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana eldreråd vil avvente resultatene av møtet som Tana Pensjonistforening skal ha med 
kommunelegen før man eventuelt sier noe i sakens anledning.

PS 27/2014 Retningslinjer ved bruk av tvang

Saksprotokoll saksnr. 27/2014 i Eldrerådet - 29.04.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd ønsker å finne ut hvordan praksis er, og hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk 
av tvang overfor demente i egen bolig sammenlignet med det som gjelder demente i 
institusjoner.
Forespørselen sendes til kommunalsjef for helse og omsorg.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana eldreråd ønsker å finne ut hvordan praksis er, og hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk 
av tvang overfor demente i egen bolig sammenlignet med det som gjelder demente i 
institusjoner.
Forespørselen sendes til kommunalsjef for helse og omsorg.


