
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 24.oktober 2016 kl. 10.00 på Rådhuset Møterom 1A 
  

Saksliste: 

 

Sak 41/16 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 5. september 2016 

 

Sak 42/16 Annelin Tangen informerer: 

- Framdrift nytt boas 

- Menn i helse 

o Det ryktes at det er noe på gang 

- Skatteinngangen så langt i år 

- Med mer 

 

Sak 43/16  Status tjenestetildeling – 2.tertial 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 44/16  Statusrapport 2016 – Den gode og aktive omsorg – omsorgsplan 2012 - 

2030 

(sak vedlagt) 

 I forbindelse med denne saken vil vi igjen ta opp dette med Besøkstjeneste 

ved fylte 75 år 

 

Sak 45/16  «Aldersvennlig by» 

- Ref. sak på Storbykonferansen 2016 

 

Sak 46/16 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 

- Senioruka 2016  

- Trim i Sandneshallen – Gudmund 

- Økonomiplanen onsdag 26.oktober 

- Evt. annen informasjon 

 

Eventuelt 

 

Forfall meldes sekretæren på telefon 51 68 15 00 eller på mail: 

anne.tjessem@sandnes.kommune.no  

 

Med vennlig hilsen 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

Leder        sekretær 
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Status tjenestetildeling - 2. tertial 2016 

 

OMSORGSTJENESTER 
 

Utskrivingsklare pasienter 2. tertial 2016: 

 

Betaling for utskrivingsklare pasienter på Stavanger Universitetssjukehus har vist følgende 

utvikling etter at betalingsplikt ble innført januar 2001: 

 

Periode 2012 2013 2014 2015 2016 

1. tertial 4.712.000,- 307.250,- 689.310,- 3.140.784,- 3.099.579,- 

2. tertial 3.361.600,- 705.375,- 799.940,- 2.390.915,- 1.653.335,- 

3. tertial 540.000,- 837.375,- 2.561.510,- 1.452.053,-  

Totalt 8.613.600,- 1.850.000,- 4.050.460,- 6.983.796,-  

 

For 2016 er det mottatt faktura for årets første 8 måneder, og det er krevd betaling for 1055 

døgn på Stavanger universitetssjukehus, med en døgnpris på 4505,-. I januar og februar var 

det mange utskrivingsklare pasienter med en markant nedgang i mars, april og mai. Det var en 

mindre økning i juni.  

Gjesdal kommune har redusert antall solgte plasser med 1 slik at det kjøpes det fast 5 

korttidsplasser der. Avtalen utgår i januar 2017. 

 

 

Tildelte tjenester 2. tertial 2016 og venteliste pr 31.08.16 
(Tall i parentes gjelder 1. tertial 2016) 

 

Tildelinger av opphold i sykehjem og annen boform med heldøgnsomsorg: 

 
Type opphold 3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Tildelte langtidsopphold 34 43 36 56 46 35 

Tildelte bokollektiv/bofellesskap 8 8 2 11 4 5 

Tildelte rullerende opphold 5 5 7 6 7 1 

Tildelte korttidsopphold 1741 1762 202 2213 2114 2225 

Sum 221 232 247 294 268 263 



1: I tillegg er det gjort 159 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

2: I tillegg er det gjort 200 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

3: I tillegg er det gjort 216 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

4: I tillegg er det gjort 266 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

5: I tillegg er det gjort 265 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

 

 

Søkerliste: 

 26 personer oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og venter 

på tildeling av plass. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre pleie- og 

omsorgstjenester. Av de 26 er 12 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av 

langtidsopphold. 

 17 personer oppfyller kriteriene for tildeling av rullerende opphold eller 

korttidsopphold i sykehjem eller plass i bokollektiv/bofellesskap. Alle får nødvendig 

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester.  

 

Dag- og aktivitetssenter for eldre: 

 170 (159) personer har dagopphold pr 31.08.16. 

 28 (39) personer er tildelt dagopphold. 

 22 (61) personer har avsluttet dagopphold. 

 0 (3) personer trenger dagopphold. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Serviceleiligheter: 

 144 (143) personer bor i serviceleilighet pr 31.08.16. 

 6 (8) personer er tildelt serviceleilighet.  

 4 (8) personer oppfyller kriteriene for tildeling av serviceleilighet. Alle får nødvendig 

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. 

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp og miljøarbeidertjenester): 

 563 (579) personer får praktisk bistand pr 31.08.16. 

 57 (69) personer er registrert som nye mottakere av praktisk bistand. 

 55 (62) har avsluttet praktisk bistand. 

 0 (0) personer venter på tildeling av praktisk bistand. 

 

Hjemmesykepleie: 

 1135 (1145) personer får hjemmesykepleie pr 31.08.16. 

 307 (244) personer er registrert som nye brukere av hjemmesykepleie. 

 252 (242) har avsluttet hjemmesykepleie. 

 0 (0) personer venter på tildeling av hjemmesykepleie.  

 

 

Trygghetsalarm: 

 699 (714) personer har trygghetsalarm pr 31.08.16. 

 62 (81) personer er innvilget trygghetsalarm. 

 33 (76) har avsluttet trygghetsalarm. 

  



 

Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming/annen funksjonsnedsettelse: 

 

Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester: 

 1 (4 personer er tildelt bolig i perioden. 

 31 (27) personer (hvorav 10 (3) er under 18 år) med psykisk utviklingshemming/andre 

funksjonsnedsettelser står på venteliste til bolig. I påvente av slik bolig mottar de 

andre omsorgstjenester/avlastningstjenester/barneverntjenester. Personer som er tildelt 

bolig i påbegynte prosjekter er ikke med i tallet.  

 

Plass i dagaktivitetssenter: 

 75 (73) personer har plass i dagaktivitetssenter pr 31.08.16. 

 4 (0) er tildelt plass i dagaktivitetssenter. 

 

Tilsynstilbud for elever med funksjonsnedsettelser i ungdomsskole og videregående skole: 

 2 (3) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Kvål og Vågsgjerd dagaktivitetssentre (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 1 (0) elev har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager i avlastningsboligen 

 7(5) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Varatun Gård (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 22 (20) ungdomsskoleelever har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

gjennom ulike tilbud (ikke inkludert i ovennevnte tall). 

 

 

BOLIGTJENESTEN 
 

Vanskeligstilte boligsøkere: 

Kriteriet for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker er at søkeren ikke er i stand til å løse 

boligspørsmålet på egen hånd. 

 

Dato: 31.12.13 30.04.14 31.08.14 31.12.14 30.04.15 31.08.15 31.12.15 30.04.16 31.08.16 

På venteliste 181 163 166 141 130 111 84 73 70 

Bofellesskap 

psykisk 

helse/bolig i 

nærheten 

23 26 22 36 30 21 16 15 6 

 

Tildelte boliger: 

 
3. tertial 

2013 

1. tertial 

2014 
2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

8 13 18 27 19 19 24 32 34 

 

 

 

 

Tildelte bofellesskap psykisk helse: 

 
3. tertial 

2013 

1. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 



1 1 2 2 0 2 0 4 2 

 

Midlertidig husvære: 

 

Fra 1. januar 2012 benytter NAV et nytt fagsystem som ikke gir de samme rapporter som 

tidligere system. Tabellen viser hvor mange personer som benyttet seg av midlertidig 

overnatting eksklusiv Akutten samt ca kostnad. 

 

 2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Antall personer 135 130 103 98 80 72 53 

Kostnad, omtrentlig 7,6 mill 6,5 mill 5,3 mill 4,7 mill 3,2 mill 2,8 mill 2,2 mill 

 

 

Startlån: 

 
 1. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Antall startlån 63 41 49 50 28 31 30 35 

Beløp, mill kr 56,3 45,2 51,3 51,3 24,8 33,8 45,6 44,9 

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 07.10.2016 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Frode Otto 

 rådgiver   

 

 

         

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Statusrapport 2016 - Den gode og aktive omsorg - omsorgsplan 2012 - 
2030 

1.  Saken gjelder 
Rådmannen presenterer i denne saken statusoppdateringer i forhold til Omsorgsplan 2012 – 

2030. Bystyret vedtok gjeldende omsorgsplan for perioden 2012 – 2030, Den gode og aktive 

omsorg, i sak 168/12. Rådmannen har lagt fram statusrapporter høsten 2014 og høsten 

2015, sak 158/14 og 98/15. Rullering av planen «Den gode og aktive omsorg» er planlagt til 

høsten 2017. 

Saken omhandler også følgende tekstforslag som ble vedtatt av bystyret under behandlingen 

av økonomiplan 2016 – 2019: 

 «Pleie- og omsorgstjenesten er en kompleks og mangfoldig tjeneste som skal ivareta 
behov fra de enkleste forebyggende tiltak til omfattende helse- og omsorgstilbud hele 
døgnet. For å møte fremtiden ønsker Bystyret en sykehjembehovsplan. Muligheter for 
utvidelser av eksisterende BOAS bør vurderes i planen. Planen følger økonomiplan og 
revideres annet hvert år før økonomiplan behandling.» 

«Bystyret ser det som et viktig tiltak at de som ønsker å bo hjemme lengst mulig kan 

føle mest mulig trygghet. Bystyret ber om en sak i løpet av året som beskriver de ulike 

tjenester og utviklingsretninger som vil bli mulig i ny teknologi. Kostnader for basis 

trygghetsalarm bør dekkes av kommunen.» 

  



2. Trygghetsalarmer 

Sandnes og Stavanger kommuner har samarbeidet om anskaffelse av digitale 

trygghetsalarmer, velferdsteknologisk plattform og trygghetsteknologi på vegne av totalt 12 

kommuner i Sør-Rogaland. Det inngås kontrakt med valgt leverandør, Telenor Objects, i 

oktober. 

En velferdsteknologisk plattform er en responssenterløsning (programvare) som mottar og 

håndterer signalene fra utstyret i brukers hjem. Plattformen skal installeres i Stavanger sitt 

«Green Mountain» (datalagringssted på Rennesøy), da Stavanger har døgnkontinuerlig IT-

vakt. Det skal etableres et samarbeidsforum for de kommuner som er tilknyttet plattformen. 

Målet er å starte implementering av nye alarmer i desember 2016. Det vil bli gitt informasjon 

til den enkelte bruker fortløpende. Det er i dag omtrent 700 brukere med alarm. Overgangen 

må tas gradvis i løpet av vinteren 2016/2017. 

Det er også muligheter for å inkludere annen type velferdsteknologi, slik som GPS og mobile 

trygghetsalarmer. Andre muligheter er fallalarm, bevegelsessensor, dørsensor og annet. 

Teknologien er tilgjengelig men kommunen må først ha strukturert et organisert mottak av 

signaler/alarmer som vil bli utløst. I dag går alarmanrop direkte til hjemmesykepleien og 

håndtering av alarm og eventuell utrykning kommer i tillegg til planlagte oppgaver. Det vil 

være uhåndterlig å sluse all respons av velferdsteknologi direkte til hjemmesykepleien. Før 

mer velferdsteknologi (trygghetspakke) kan tas i bruk må behovet for et bemannet 

responssenter utredes. 

2.1. Prosjekt «VT-respons»  

Kommunene som er med i samarbeidet om anskaffelsen av digitale alarmer, har ulike 

løsninger for mottak av alarmer. Ingen har et eget bemannet responssenter. I forbindelse 

med utviklingen av tjenestetilbudet ser vi behovet for å endre måten trygghetsalarmer og 

sensorteknologi responderes på. Med innføring av flere typer velferdsteknologi utover 

ordinær trygghetsalarm, samt utvikling av telemedisin blir det behov for å samordne signaler 

og respons. Noen norske kommuner har etablert egne bemannede mottak, og man kan også 

leie tjenesten hos private leverandører.  

Sandnes kommune er innvilget innovasjonsmidler fra Fylkesmannen til å utrede muligheten 

for å bygge opp et interkommunalt helsefaglig bemannet velferdsteknologisk responssenter i 

regionen. Regionen har allerede en satsing innenfor velferdsteknologi. Utredningen skal 

belyse muligheten for å opparbeide og beholde kompetanse innenfor området lokalt, 

redusere sårbarhet ved å «eie» kompetansen samt bidra til økt sysselsetting i regionen. 

Det må gjøres en behovskartlegging og foreslå aktuelle løsningsforslag. Prosjektet eies av 

Sandnes kommune, med innspill fra andre kommuner, samt eventuelle politiske vedtak i den 

enkelte kommune. I den forbindelse har vi invitert omkringliggende kommuner i Sør-

Rogaland til å delta i prosjektet som skal gå frem til september 2017. 

2.2. Kostnader knyttet til «basis» trygghetsalarm 

Bruker betaler en månedlig egenandel beregnet ut fra husstandens nettoinntekt. Det tas 



også et engangsgebyr for montering av alarmene. Månedlig fakturering av alarm løper til 

alarmen er levert tilbake til kommunens hjelpemiddellager. 

Det ble i 2015 fakturert for kr 2,4 mill. 

Fordeling av de ulike betalingssatsene i august 2016: 

Beregningsgrunnlag Sats 2016 (månedlig) Antall brukere Prosentfordeling 

Inntil 2G 160 339 50 

2G-3G 295 164 24 

3G-4G 560 73 11 

Over 4G 800 102 15 

Sum  678 100 
I tillegg kreves etableringsgebyr for nye brukere kr 425,- 

2.3 Vurdering  

I noen tilfeller har ektefelle til alarmbrukeren også behov for alarm. Da benytter ektefelle 

den eksisterende alarmen med en ekstra smykkesender. Det belastes kun betaling for en 

alarm til tross for to brukere. 

Tabellen ovenfor viser et øyeblikksbilde av antall brukere og hvilke betalingssats de belastes 

for. Fordelingen viser at 50 prosent av brukerne betaler minste sats. Dette er i 

overenstemmelse med mange enmanns husholdninger. 26 prosent av brukerne faktureres 

med de to høyeste satsene noe som indikere topersonshusholdninger eller personer med 

høy inntekt.  

Dersom leie av trygghetsalarm blir gratis vil kommunen miste inntekter på ca 2,4 millioner 

kroner. Dette utgjør omtrent selvkostdekning av alarmene (utstyr, avgifter, teknisk 

personell). 

Dersom kommunen tilbyr trygghetsalarmer kostnadsfritt kan det skape en større 

etterspørsel ut over dagens søknader. En økt etterspørsel vil kreve ressurser både for 

saksbehandling, teknisk montering og oppfølging av alarmer. Det vil dermed gi en økt 

ressursbruk kun for «tradisjonelle alarmer». Det er i stedet ønskelig å rette ressursbruken 

mot å videreutvikle tilbudet til «trygghetspakke», det vil si å tilrettelegge og tilpasse for mer 

velferdsteknologi og annen type alarmering.  

3. Velferdsteknologi  

Strategi for velferdsteknologi 2015-2020 ble vedtatt av utvalg for helse- og sosialtjenester i 

sak 29/14.  Det gis årlig statusrapportering på tiltakene i strategien. Neste rapportering blir 

primo 2017 med evaluering av gjennomførte tiltak og videre fokusområder. 

Her oppsummeres kort tiltak og fokusområdene i 2016:   

 Ergometersykkel med motivasjonsverktøy er nå i bruk i fem bo- og aktivitetssentre.  

 Det er nå jobbet frem hvilke velferdsteknologiske løsninger som kan være 

hensiktsmessig i nytt avlastningssenter for barn og unge, disse er nå innarbeidet i 

prosjektplanen.  



 Nettbrett for å dokumentere i pasientjournalen er nå i bruk i hjemmetjenesten i alle 

omsorgsdistrikt. 

 GPS/mobile trygghetsalarmer er testet ut, både for brukere med demens som har 

behov for denne typen teknologi, og for ansatte til å tilkalle hjelp ved behov. 

 Det er i 2016 meldt behov for nye sykesignalanlegg på flere av bo- og 

aktivitetssentrene. 

 Det er i 2016 meldt behov om alarmer for ansatte på utsatte arbeidsplasser innen 

Levekår.  

 Prosjekt «Fritid for alle»: Sandnes har sammen med Drammen, Horten og Trondheim 

kommune fått midler fra Helsedirektoratet under tilskuddsordningen «Teknologisk 

støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres 

familie» 

 Digitale trygghetsalarmer – anskaffelse.  

 
4. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering skal bidra til at hjemmeboende klarer seg selv hjemme og mestre 

eget liv så lenge som mulig. Hverdagsrehabilitering gis i en tidsbegrenset periode og tar 

utgangspunkt i opptrening i daglige aktiviteter som er viktig for den enkelte å mestre. 

Trening foregår i eget hjem/nærområde i vante omgivelser. 

Deltagerne har gitt tilbakemelding på tjenesten og er jevnt over godt fornøyde. Mange har 

blitt mer aktive og har hatt utbytte av å delta. 123 personer har fått hverdagsrehabilitering i 

første halvår 2016. De fleste har nådd sine mål og vil anbefale tjenesten til andre. Mange har 

blitt selvhjulpne eller fått redusert sitt hjelpebehov. 

Hverdagsrehabilitering er et viktig bidrag til at personer kan opprettholde eller øke fysisk 

funksjon og øke livskvaliteten slik at de kan klare seg selv hjemme lengst mulig. Det vises til 

mer detaljer i sak 16/16 til Utvalg for helse- og sosialtjenester. 

Det er planlagt en felles fagdag januar 2017 med tema hverdagsmestring. Fagdagen skal 

belyse ulike aspekt som kan være med å bidra til hverdagsmestring. Det gjelder både 

hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og frivillighet. 

4.1 Læringsnettverk 

Sandnes kommune skal delta i et læringsnettverk der målet er å skape gode pasientforløp 

for eldre og kronisk syke med behov for helse og omsorgstjenester. Dette er et prosjekt som 

Helse og omsorgsdepartementet har bevilget penger til. Folkehelseinstituttet og KS skal lede 

nettverket.  

Forbedringsområdene er: 

 Overgang fra sykehus/ kommunal institusjon til hjemmet eller etablering av tjenester 

for nye brukere av hjemmetjenesten 

 Kartlegging av hva som er viktig for pasientene og tildeling av tjenester ut fra dette 

 Systematisk tverrfaglig oppfølging 



 Innhente pasientenes opplevelse og nytte av oppfølgingen 

Læringsnettverket strekker seg over 18 måneder, og Sandnes kommune har etablert en 

gruppe på 6 deltakere, hvor lege, soneleder, leder for hverdagsrehabilitering og 

ergoterapeut/ pasientkoordinator på Sandnes helsesenter deltar. 

5. Frivillighet  

Strategien for frivillighet i Levekår ble vedtatt i utvalg for helse og sosialtjenester 26.11.2014. 

Arbeidet støtter seg på de nasjonale føringer for frivillighet og en ønsker å videreutvikle og 

sette i system det gode arbeidet som allerede gjøres i enkelte enheter.  

Levekår ble tildelt tilskudd fra fylkesmannen i 2015 og 2016 for å sette igang tiltakene i 

strategien. Fra januar 2016 er tilskuddet brukt til en prosjektstilling som 

Frivillighetskoordinator.  Prosjektet avsluttes i juni 2017. Frivillighetskoordinator sin 

hovedoppgave er å følge opp strategier og tiltak.  Det er etablert et faglig nettverk for frivillig 

arbeid slik at de ulike virksomhetsområder kan lære av hverandre.   

Rekruttering og oppfølging av frivillige, samarbeid med frivillighetssentralen, utvikling av 

frivillig «aktivitetsvenn» sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen og etablering av 

kontaktpersoner på alle bo- og aktivitetssenter er noen av tiltakene som er gjennomført i 

omsorgsdistriktene. Det er utarbeidet informasjonsmateriell som skal invitere personer til å 

bli frivillig. 

Kompetansehevingstiltak i forhold til frivillig arbeid er gjennomført med en felles fagdag for 

ressurspersonene.  5 ansatte har startet på studiet «Frivillighetskoordinering – eldreomsorg» 

i regi av Verdighetssentere.  

«Aktivitetsdosetten» er tatt i bruk som metode ved ett bo- og aktivitetssenter. 

Aktivitetsdosetten innebærer at pasienter på sykehjem får en daglig «dose» med aktiviteter.  

Frivillige er delaktige i å utføre aktivitetene sammen med pasientene.     

Omsorgsdistriktene har i 2016 knyttet til seg flere frivillige, og den frivillige innsatsen har økt. 

Det blir lagt fram en orienteringssak til utvalget i november med statusoppdatering knyttet 

til tiltakene i strategien. 

6. Demensomsorg 
Hovedtrekkene i omsorgsplanens kapittel 7 om demensomsorg er uendret, men dagaktivitet 

trekkes frem i denne saken. I tillegg omtales kompetanse og informasjonskampanjen 

«demensvennlig samfunn». 

6.1. Dagaktivitet 

Fra 2016 tildeles plasser til dagaktivitetstilbud av Tildelingskontoret. 

Kommunen har fått videreført midler fra Helsedirektoratet til tilrettelagt dagaktivitetstilbud 

for personer med demens. Tilbudet gjelder totalt 19 plasser ved Austrått og Lura bo- og 

aktivitetssenter. Tiltakene skal gi et mer målrettet tilbud til brukere som på grunn av sin 

demensdiagnose har behov for et aktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder ukedager i 

tidsrommet 09.00-14.30.  



Levekår ble i 2015 og 2016 tildelt tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til et prosjekt for å 

undersøke behov for et utvidet dagsentertilbud til personer med demens samt vurdere 

hvordan tjenesten kan ytes på mest mulig hensiktsmessig måte. 

Det ble høsten 2015 oppnevnt en prosjektgruppe med deltakere som har erfaring fra arbeid 

med demente. Målet var å planlegge et utvidet dagaktivitetstilbud for personer med demens 

som kan ivareta brukernes funksjoner slik at de kan bo hjemme lenger.  

Det ble innhentet data gjennom intervjuer med ansatte i hjemmetjenesten, dagsentre og 

eldresenter i Sandnes samt andre kommuner, samtaler med representanter fra 

demensforeningen i Sandnes, fra kompetansesenteret for eldremedisin og samhandling ved 

SUS (SESAM), fra Aldring og Helse (nasjonal kompetansetjeneste) og demensteamene. 

Hovedfokus i disse samtalene var å få en oversikt over hvordan dagens tilbud erfares av 

bruker og pårørende og hvilke behov som ikke er dekket.  

Noen av funnene: 

 Behov for større grad av oppfølging etter diagnostisering/tidlig innsats. Tiden etter 

utredning beskrives av flere som et «sort hull», der behovet for støtte og veiledning 

er svært stort. De etterlyser noen som kan følge opp den syke og pårørende, slik at 

hverdagen i hjemmet kan fungere så godt som mulig og lengst mulig. 

 Få ønsker sykehjemsplass. Sykehjem er sjelden en ønsket løsning – hverken fra 

brukers, pårørendes eller fra kommunens side.  

 Dagsentertilbudet er til god hjelp for mange, men det er flere grupper som ikke får 

hjelp ved ordinært dagsentertilbud. Funnene viser at dette gjelder de som er for 

syke, de som er for friske (tidlig fase), de som ikke trives i/takler store samlinger, de 

som reagerer på at dagsenteret er plassert ved institusjon; de som trenger individuelt 

tilpasset tilbud.   

 Svært mange pårørende opplever avlastningen de får på dagsenteret som for kort i 

forhold til den krevende omsorgsrollen de har. Ved dagsenter som har utvidet 

åpningstid utrykker pårørende at den utvidede tiden er avgjørende for at bruker 

fortsatt kan bo hjemme.  

 Det kommer også frem at noen synes formiddagene fungerer ganske greit, men at 

demens-symptomene kommer mer fram om ettermiddagene. Disse savner 

avlastningstilbud tilpasset sine behov på ettermiddag/kveld.  

 Litteratursøk viser at enkelte kommuner har gode erfaringer med åpent dagsenter på 

lørdager. I funn gjennom samtaler prosjektgruppen gjennomførte beskrives først og 

fremst et behov for utvidet åpningstid for kveld. Pårørende ved dagsenter sier at 

helgen fungerer godt blant annet fordi andre familiemedlemmer er med og avlaster. 

 

Ut fra funnene ble kveldstilbud i ukedagene valgt som satsingsområde. Tjenesten vil primært 

knyttes opp mot eksisterende brukere og først og fremst tilgodese disse som allerede har et 



tilbud i dag. Eksempler fra andre steder viser imidlertid at utvidet åpningstid på dagsenter – 

med langdag – utsetter behovet for institusjonsplass. For denne gruppen brukere og 

pårørende kan det være en avgjørende forskjell i hvor lenge bruker kan bo hjemme. 

Prosjektperioden er fra juni 2016 til juni 2017. Det ble i juni-august foretatt nødvendige 

turnusendringer og ansettelser, samt tilrettelegging i forhold til transport, tidspunkt for 

middagsservering med mer. Aktuelle brukere og pårørende av dagens tilbud ble informert 

om prosjektet og nytt tilbud. Tilbudet startet opp september 2016. 

Åpningstid ved dagtilbudet på Austrått bo- og aktivitetssenter er utvidet til kl 16.30 for alle 

brukerne, 5 dager i uken. I tillegg gis det tilbud om åpningstid til kl 19 for inntil 6 brukere 2 

dager i uken. 

Ved Lura bo- og aktivitetssenter er det etablert en ekstra dag i uken med tilrettelagt tilbud 

for inntil 7 personer med demens. Tilbudet gjelder fra kl 15 - 19.30. Det er ulike 

aktivitetstilbud samt at det blir servert middag og litt kveldsmat. 

Tilbudet er tatt godt imot av brukerne og prosjektet skal evalueres i juni 2017. 

6.2. Kompetanse og kunnskap 

Et tiltak for å styrke kompetansen om demens hos ansatte i helse- og omsorgstjenesten er 

tilbud om ABC-opplæring. Dette er selvdrevne studiegrupper som tar utgangspunkt i 

faglitteratur utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Studiegruppene 

etableres på tvers av profesjon, avdeling og distrikt. Det opprettes nye grupper årlig. I 2016 

deltar 40 på opplæring i Demensomsorgens ABC eller eldreomsorgens ABC - psykiske 

sykdommer i eldre år.  

Noen sykepleiere og helsefagarbeidere tar videreutdanning i eldreomsorg og demens. 

6.3 Demensvennlig samfunn 

Nasjonalforeningen for folkehelse inviterte Sandnes til å bli med i kampanjen om å bli et mer 

demensvennlig samfunn i 2015. Kampanjen innebærer generell informasjon og opplæring til 

både personell i offentlig og privat servicenæring. Målet er å skape et samfunn som er bedre 

tilrettelagt for at personer med demens som bor hjemme kan være mest mulig selvhjulpne. 

Med litt mer kunnskap og forståelse fra mennesker de møter i for eksempel ulike 

servicenæringer vil mange kunne klare seg bedre i utførsel av hverdagsaktiviteter. 

Kommunen inngikk avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse i januar 2016. En liten 

arbeidsgruppe ble etablert med representant fra kommunen, demensforeningen i Sandnes 

og Sandnes eldreråd. Gruppen hadde to møter og planla første undervisning med 

Nasjonalforeningens informasjonsopplegg for utvalgte grupper før sommeren. Tekniske og 

praktiske årsaker medførte at undervisning ikke ble gjennomført etter planen. Målsettingen 

er at det skal gjennomføres undervisning før årsskiftet for 2016. 

  



7.  Hjemmetjenester og heldøgnsplasser 

Ryggraden i kommunen sin omsorgstjeneste er hjemmetjenester. Hjemmetjenester ivaretar 

store omsorgsoppgaver og skal gi brukeren mulighet til å bo i eget hjem selv om behovet for 

tjenester øker i omfang. Det er en uttalt målsetting, både nasjonalt og lokalt, at brukere skal 

bo hjemme lengst mulig og oppleve trygghet og verdighet.  

De fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig og aller helst hele livet. Dette 

muliggjøres ved å skape trygghet og tilgang på tjenester. En god hjemmetjeneste med fokus 

på hverdagsmestring er en forutsetning for å lykkes med dette. Satsing på 

hverdagsrehabilitering bygger opp under at den enkelte skal mestre eget liv. En dårlig 

hjemmetjeneste, både med tanke på kompetanse og kvantitet, kan føre til at enkelte må 

ivaretas på et høyere omsorgsnivå enn ønskelig. Befolkningsvekst og forskyvning av 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten fører til økte krav til hjemmetjenesten. Derfor 

planlegges det økte ressurser til hjemmetjenesten i årene framover. 

Plasser med heldøgnsomsorg omfatter både sykehjem, bokollektiv og bofellesskap. Plassene 

brukes ikke bare til eldre, 29,8 prosent av de som har langtids- og korttidsplass er under 80 

år. Per 22. september er det 14 personer som venter i eget hjem på langtidsopphold i 

sykehjem, i tillegg er det 12 som har korttidsopphold i påvente av langtidsvedtak. 17 

personer venter på korttidsopphold eller bokollektiv/bofellesskap. 

På grunn av veksten i antall eldre vil det være behov for ytterligere satsing på 

heldøgnsplasser fram mot 2030. Det er forventet en økning på over 1 500 eldre over 80 år 

fra 2019 til 2030. Det vil være behov for en økning av plasser i perioden fram mot 2030 selv 

med en sterk satsing på tiltak som kan utsette behov for sykehjemsplasser.  

Økning i antall eldre gir samtidig en forventet økning av demenslidelser. Et tiltak for å ivareta 

hjemmeboende personer med demens er å tilby tilrettelagt dagaktivitetstilbud. Et slikt tilbud 

antas å kunne utsette behov for institusjonsplass. Systematisk innføring av velferdsteknologi 

og hverdagsrehabilitering vil være viktige tiltak. Utviklingen innen medisinsk forskning kan 

også påvirke behovet for heldøgnsplasser. Jo lenger en kommer ut i perioden mot 2030 jo 

mer usikker blir behovsanslaget. 



7.2.  Prognose for antall eldre over 80 år 
Det vil bli en stigning av antall eldre i årene framover. Som tabellen under viser er det en 

meget sterkt vekst fra 2020 og utover. 

 

7.3. Dobbeltrom 

I bsak 14/12 ble det vedtatt å omgjøre bokollektiv/bofellesskapsplasser til doble 

sykehjemsrom. Dobbeltrommene skulle kun brukes til korttidsplasser, jamfør Forskrift om 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten sine krav om enerom til langtidsbeboere. Det er 25 

dobbeltrom for tiden. Flere brukere har blitt boende i lengre tid på dobbeltrom med liten 

mulighet til skjermet privatliv. Det er ofte problematisk å finne beboere som kan bo på 

samme rom over lengre tid. Rådmannen foreslår å redusere antall dobbeltrom fra 25 til 7 i 

forbindelse med at driften på Rundeskogen bo- og aktivitetssenter trappes opp i årene 

framover.  

7.4  Plasser i perioden 2016 – 2020 

I perioden fram mot 2020 vil de 61 plassene på Rundeskogen bo- og aktivitetssenter tas i 

bruk med en gradvis opptrapping. 22 plasser tas i bruk i januar 2017 samtidig med at 

leieavtalen med Gjesdal avvikles etter utløpt avtaleperiode. I tillegg skal 18 beboere flytte fra 

Lura bo- og aktivitetssenter i forbindelse med renovering av avdelingen på Lura. Når 

avdelingen på Lura gjenåpnes vil den ha 16 plasser (2 dobbeltrom blir avviklet). 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antall eldre over 80 år

https://politiskagenda.sandnes.kommune.no/default.asp
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-792/%C2%A73#§3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-792/%C2%A73#§3


Tabellen under viser antall plasser 2016 - 2017 

Plasser med heldøgnsbemanning 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall plasser 1.1.2016 
               
474  

               
474  

               
474  

               
474  

             
474  

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter   
                 
38  

                 
38  

                 
61  

               
61  

Reduksjon dobbeltrom   
                
-10  

                
-10  

                
-16  

               
-16  

Leie Gjesdal 
                   
-1  

                   
-6  

                   
-6  

                   
-6  

                 
-6  

Sum disponible plasser per 31.12 
per år 

               
473  

               
496  

               
496  

               
513  

             
513  

Sandnes kommunes dekningsgrad i 
prosent 

                 
22  

                 
23  

                 
22  

                 
22  

               
22  

 

I tillegg til plasser som vist i tabellen over, kommer 6 plasser for øyeblikkelig hjelp. Disse 

plassene skal erstatte innleggelser på sykehus. I løpet av 2017 overtar Sandnes kommune 

driften av Jæren øyeblikkelig hjelp i nye lokaler i ny legevakt. 

7.5  Behov fram mot 2030 

I tabellen under er det forsøkt å estimere et behov for langtidsplasser i perioden 2021 til 

2030. Anslaget baserer seg en dekningsgrad mellom 21 og 22 prosent som er noe under 

dagens. Det er en stor grad av usikkerhet knyttet til anslaget, velferdsteknologi og mer aktiv 

rehabilitering kan redusere behovet for heldøgnsplasser. Utviklingen innen medisinsk 

forskning vil også påvirke behovet. Dersom tendensen til at stadig flere eldre har god helse i 

lengre tid og en kortere periode der de blir omsorgstrengende fortsetter, vil det redusere 

etterspørselen etter sykehjemsplasser. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plasser 1.1.2021 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 

Behov for nye 

plasser 

20 40 60 90 120 150 180 220 270 300 

Reduksjon 

dobbelrom 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Sum 31.12 531 551 571 601 631 661 691 731 781 811 

Dekningsgrad i 

prosent 
21,9 22,0 21,7 21,6 21,5 21,1 20,9 20,9 21,3 21,3 

 

Tabellen viser et behov for omtrent 5 nye bo- og aktivitetssenter med samme størrelse som 

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter (61 plasser) i perioden fram mot 2030. Det må vurderes 

om det kan være fordeler med å bygge større senter med flere plasser både med hensyn til 



drift og investering. Det vil være viktig at alle nybygg tilrettelegges spesielt for personer med 

demens sine behov. 

7.6 Vurdering av utvidelsesmuligheter og krav til beliggenhet 

Sammen med utviklingsavdelingen i Sandnes Eiendomsselskap KF har en gått gjennom alle 

eksisterende bo- og aktivitetssentre for å se på muligheter for utvidelser. Dette er også gjort 

for flere år tilbake som har resultert i utvidelser både på Åse bo- og aktivitetssenter, Lura bo- 

og aktivitetssenter og sist på Riska bo- og aktivitetssenter. 

 

7.6.1 Austrått bo- og aktivitetssenter 

Gnr. 39 bnr.1544. 

 

Reguleringsplan 96324 

 

Denne tomten er maksimalt utnyttet og det er ingen utvidelsesmuligheter. 



7.6.2. Byhagen bo- og aktivitetssenter 

Gnr. 111 bnr 178. 

 

Reguleringsplan 2001 127 – utklipp fra reguleringsbestemmelsene: 

 

 Blandet formål:  
Innenfor planområde avsatt til blandet formål skal det etableres forretning, bo- og 
aktivitetssenter for eldre og leiligheter med følgende fordeling:  
1. etasje – forretning og aktivitetssenter for eldre  
2. og 3. etasje – bo og aktivitetssenter for eldre  
3. etasje til og med tilbaketrukket 6. etasje – leiligheter  
 

 

 

Ingen utvidelsesmuligheter. 

  



7.6.3. Lunde bo- og aktivitetssenter 

Gnr. 47 bnr. 900 

 

 

Reguleringsplan 84 115 

 

Ingen mulighet for utvidelse på tomten. Eventuell utvidelse må da skje ved omregulering av 

areal til idrett og grøntområde. 

  



7.6.4. Lura bo- og aktivitetssenter  

Gnr. 62 bnr. 2589. 

 

 

Reguleringsplan 94305-01 

 

Lura bo- og aktivitetssenter er utvidet to ganger og en eventuell utvidelse må skje ved 

omregulering av grøntområde. 

  



7.6.5 Riska Bo- og aktivitetsenter 

Gnr. 101 bnr. 742 

 

 

 

Reguleringsplan 86117 

 

Riska bo- og aktivitetssenter er nylig utvidet og tomten er maksimalt utnyttet.  

  



7.6.6. Trones Bolig og eldresenter 

Gnr. 70 bnr. 24. 

 

 

 

Reguleringsplan 5701-06. 

 

Trones bolig- og eldresenter ligger i et større område som er regulert til offentlig formål. 

Ingen muligheter for utvidelse uten at andre formål flyttes eller ved riving og fortetting av 

senteret. 

  



7.6.7 Åse bo- og aktivitetssenter 

Gnr. 46 bnr. 122 + gnr. 43 bnr. 67. 

 

 

 

Reguleringsplan 6903 

 

 

Rosa = Offentlig eiendom. 



 

Muligheten for å øke antall plasser ved Åse bo- og aktivitetssenter er at eksisterende bygg 

fra 1957 og 1977 rives og erstattes med et nybygg. 

7.6.8  Rovik bo- og aktivitetssenter 

Gnr. 38 bnr. 1519 

 

Tomten er maksimalt utnyttet i dag. Tomten grenser til grøntstruktur i nord og øst med 

relativt bratt terreng. Ved en eventuell utvidelse må det omreguleres. 

7.6.9 Konklusjon på utvidelsesmuligheter 

Konklusjonen av gjennomgangen er tomtene er maksimalt utnyttet og dersom det skal 

etableres flere plasser i eksisterende bo- og aktivitetssentre må bygningsmasse rives og 

erstattes med ny eller at områder som er regulert til grøntområde/friområde omreguleres til 

offentlig formål. Dette vil trolig medføre innsigelser fra overordnet myndighet 



Som beskrevet i avsnitt 7.5 kan det bli behov for omtrent 300 nye sykehjemsplasser fram 

mot år 2030. Dette tilsvarer 5 bo- og aktivitetssenter på samme størrelse som Rundeskogen. 

Aktuell tomt for neste senter er i Sørbø-Hove der det pågår planbehandling av et område 

kalt HUB-1 med et bo- og aktivitetssenter innplassert. Tomter til nye må avklares i 

kommuneplanens arealdel. 

Nye senter bør plasseres langs kollektivakser for å redusere behovet for bilkjøring. Det må 

også være tilgjengelig arbeidskraft som enkelt kan komme seg til arbeidsplassen. Å 

rekruttere personale vil bli en utfordring da arbeidsmarkedet er felles og folk velger arbeid 

der det passer best med tanke på reisevei, faglig utvikling og arbeidsbetingelser. 

Det må også sikres gode utearealer slik at det er lett for beboere å komme ut i hage eller 

natur. Dersom det er mulig bør flest mulig pasientrom/avdelinger ha direkte utgang til et 

skjermet uteområde/sansehage. 

8.  Avslutning 

Gjennomgangen av omsorgsplanen viser at behov og tiltak fortsatt er gjeldende. Mange 

tiltak er allerede godt i igangsatt, andre tiltak er under planlegging. Saken viser at det er 

behov for ytterligere satsinger på heldøgnsomsorg fram mot 2030. Samtidig må det satses 

på ulike hjemmebaserte tiltak da det antas å kunne dempe og utsette behovet for 

heldøgnsplasser. Målrettede tiltak har ført til en reduksjon i ventelistene til heldøgnsplasser. 

 

 

 

 

 
Forslag til vedtak: 

1. Det innføres ikke gratis trygghetsalarmer/trygghetspakke 

2. Planen tas for øvrig til orientering 

 
 

 

 

Rådmannen i Sandnes, 10.10.2016 

 

Bodil Sivertsen 

rådmann 

 Elin Selvikvåg 

 kommunaldirektør 

 
 

         

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 



 

 

  PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 
Møtenr: 

6/2016 
Møtedato: 

24. oktober 2016 
Saksnr: 

41 - 46/16 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen Margrethe Mjelde, 

Martha J. Ulvund, Øivind Johannessen, Per 

Øverland og Annelin Tangen 

 

Ikke innkalt: Magne Helland og Peder 

Andreas Hassel-Sørensen 

Meldt forfall 

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 11.30 Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 

 

 

Sak 41/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 5. september 2016 

  

 

 

Sak 42/16 Annelin Tangen informerte om: 

 

 Framdrift nytt boas 

o Alt er i rute 

 

 Menn i helse 

Fylket har bevilget pengene som skal til for å sette i gang, og 

til våren vil Sandnes kommune ha 8 praksisplasser 

 

 Skatteinngangen så langt i år 

 

o Ser ut som det styres mot positivt resultat mot årets slutt. 

Skatteinngangen ligger under det opprinnelige budsjettet, men 

over det justerte budsjettet. 

 

 Soma rusvern 

o Byggingen på Soma skal være ferdig i 2017 

 

 

Sak 43/16 Status tjenestetildeling – 2.tertial 

   

Saken ble behandlet i møte 24.10.16 med uttalelsesfrist 26.10.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

 

Eldrerådet tar saken til orientering. 

 



 

Sak 44/16 Statusrapport 2016 – Den gode og aktive omsorg – omsorgsplan 2012 - 

2030 

 
Saken ble behandlet i møte 24.10.16 med uttalelsesfrist 26.10.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester og Bystyret 14.11.16. 

 

Eldrerådet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det innføres ikke gratis trygghetsalarm/trygghetspakke 

2. Planen tas for øvrig til orientering. 

Eldrerådet vil likevel komme med følgende kommentarer:  

 Punkt 2: Trygghetsalarmer 

o Det bør ses på gevinsten av gratis trygghetsalarm 

 Punkt.6: Demensomsorg 

o Pårørende/ressurspersoner er ikke nevnt og bør ivaretas 

 Punkt 6.1: Dagaktivitet 

o Ser positivt på utvidet tilbud på dagavdelingene slik som de nå 

har fått til Lura 

o Ønskelig med fleksibel ordning i forbindelse med transport 

 Punkt 7.5: Behov fram mot 2030 

o Det må allerede nå vurderes andre tomter i tillegg til Sørbø-

Hove 

o Må utfordre allerede eksisterende «boaser» og se på muligheten 

med utvidelse, for eksempel i høyden 

 

Sak 45/16  «Aldersvennlig by» 

 Det ble tatt opp på Storbykonferansen 2016 at det kan søkes om 

medlemskap i dette WHO- nettverket. 

 Eldrerådet sender saken til Utvalg for helse – og sosialsaker for videre 

oppfølging. 

 

Uttalelsen fra Storbykonferansen legges ved protokollen. 

  

 

Sak 46/16 Informasjon 

 

- Den kulturelle spaserstokken - Martha 



o Det arrangeres kulturelle tilstelninger ved bo –og aktivitetssentrene 

o Det har ikke vært noen møter i senere tid 

 

- Sandnes Sunn By – Per 

o Det skal være møte 1.november 

 

- Reguleringsplaner – Øyvind 

o Det er sendt 3 uttalelser siden forrige møte 

 

- Senioruka 2016  

o Mange positive tilbakemeldinger blant annet fra Seniorsaken som 

har sendt en flott mail med skryt til eldrerådet om arbeidet som blir 

gjort 

 

- Trim i Sandneshallen – Gudmund 

o Tilbudet er blitt tatt godt imot og det er godt frammøte 

o Einar Svindland – instruktør. Han er en positiv person som er viktig 

for trimmen 

o Det er ønskelig at han fortsetter, men dette er et økonomisk 

spørsmål 

o Trimmen avlaster det allerede eksisterende treningstilbudet i 

kommunen 

o Gudmund har vært i kontakt med bla politikere ang finansiering av 

instruktøren 

o Karen Margrethe informerer om tilbudet i Leirgauken 

 

- Aktivitetsvenn – Martha 

o Gruppen består Berit A. Auglænd, Merete Anda, Bjarte Bjørnsen, 

Martha J. Ulvund og Linda Martinussen 

o Denne arbeidsgruppen skal være med å koordinere arbeidet med 

aktivitetsvenn 

 

- Økonomiplanen 

o Blir lagt fram på Fredheim Arena onsdag 26. oktober kl. 10.00  

 

- Rickshaw sykkel til Rundeskogen som gave ved åpningen 

o Eldrerådet vil søke om midler i legat 

o Søke Sandnes sparebank, men da kanskje om sykkel til alle boaser 

som ennå ikke har sykkel 

o Kan vi finne andre sponsorer? 

 

 

Eventuelt: 

 

 

Sandnes 24.10.2016 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

leder        sekretær  



«Aldersvennlig by». 
 

Prosjektet «Aldersvennlig by» er et internasjonalt tiltak som WHO (Verdens 

helseorganisasjon) har satt i gang for å hjelpe byer til å møte to store globale utfordringer;  

1. Den raske aldringen av befolkningen  

2. Den økende urbaniseringen.  

Det er etablert et globalt nettverk av aldersvennlige byer og samfunn med fokus på de 

miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldre voksnes helse og trivsel. 

Nettverket formidler erfaringer og kunnskap globalt. 

Oslo og Trondheim er medlemmer i Norge. 

 

I dialog med eldre mennesker i medlemslandene har WHO-nettverket definert åtte områder 

som innvirker på eldre menneskers helse og livskvalitet: 

1. Utendørsområder og bebyggelse 

2. Transport 

 Tilrettelegge tilbud til eldre hjemmeboende for å kunne delta på sosiale og 

kulturelle aktiviteter. 

3. Bolig.  

 Bolig er helt sentralt for eldre og en tilpasset bolig vil påvirke muligheten for å bo 

lengst mulig hjemme. 

 Botilbud tilpasset personer med ulike behov. 

 Bokollektiv med tilrettelagte aktiviteter. 

4. Sosial deltagelse.  

 Etablering av felles møteplasser for å hindre isolasjon og ensomhet, både 

formiddag, ettermiddag og kveld.  Aktivitetssentre anbefales. 

 BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) er lovfestet for personer under 67 år. For å 

kunne delta på ulike aktiviteter må øvre aldersbegrensning i ordningen fjernes. 

5. Respekt og sosial inkludering. 

6. Deltagelse i samfunns- og arbeidslivet 

7. Kommunikasjon og informasjon. 

 Tilrettelegge slik at eldre lærer å bruke digitale verktøy.  

 I alle aldersgrupper vil det alltid være noen som ikke mestrer disse utfordringene. 

For disse må det etableres kostnadsfrie løsninger og/eller praktisk hjelp. 

 Hukommelsen kan svekkes med alderen. Pin kode er et system der man er 

avhengig av hukommelsen. Her kan fingeravtrykk eller øyeskanning være en 

løsning. 

8. Helse- og sosialtjenester.  

 Når sykdom rammer, er det viktig å gjenvinne tapte ferdigheter så raskt som 

mulig. Hverdagsrehabilitering er en viktig metode i den sammenheng.  

 En aldersvennlig by skal også være en demensvennlig by.  

 En by som er aldersvennlig, er en by for alle og utvider begrepet universell 

utforming 

 

n En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv 

aldring og trygghet i hverdagen. 

 aldersvennlig by 

Eldrerådene i landets 9 største byer oppfordrer, på sin storbykonferanse, fra 5. til 8. juni 2016 

i Fredrikstad, alle byer om å søke om å delta i dette nettverket.  

 



 

Sendes til: 

Gruppelederne i den enkelte kommune 

Gruppelederne på Stortinget 

Helse og omsorgsdepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Fylkets eldreråd 

 

Sendes som orientering til: 

Statens seniorråd 

LOP (Landslaget for offentlige pensjonister) 

Pensjonistforbundet 

 

 


