
 

 

 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 30.mai kl. 10.00 på Byhagen bo- og aktivitetssenter 
  

Saksliste: 

 

Sak 27/16 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 18. april 2016 

 

Sak 28/16 Annelin Tangen informerer: 

- Framdrift nytt boas 

- Ventelister  

- Utbygging av Sandnesveien 299 (tidligere Somaheimen) 

- Menn i helse 

- Skatteinngangen så langt i år 

- Med mer 

 

Sak 29/16 Status tjenestetildeling – 1.tertial 2016 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 30/16  Ernæring og matomsorg i sykehjem 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 31/16  Omstilling og effektivisering i sykehjem – vurdering av pleiefaktor 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 32/16  Saker til Storbykonferansen 2016 

   

 

Sak 33/16 Informasjon 

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

- Karen Margrethe - eldrerådet i fylket 

- Frivilliggruppa 

- Storbykonferansen 

- Aase-Brit – diverse informasjon 

- 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 

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


 

 

 

 

 

SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Eldrerådet 30.05.2016  

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne        01.06.2016 

Utvalg for helse- og sosialtjenester                          08.06.2016  

 

 

Arkivsak : 13/06290 

Arkivkode : --- 

Saksbehandler : Frode Otto 

 

 

Status tjenestetildeling - 1. tertial 2016 
 

OMSORGSTJENESTER 

 

Utskrivingsklare pasienter 1. 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,- 2.725.664,- 

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

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 1. tertial 2016 er det mottatt faktura for årets første 3 måneder, og det er krevd betaling for 

605 (331) døgn på Stavanger universitetssjukehus, med en døgnpris på 4505,-. I januar og 

februar var det mange utskrivingsklare pasienter med en markant nedgang i mars og april. 

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

korttidsplasser der.  

Tildelte tjenester 1. tertial 2016 og venteliste pr 30.04.16 

(Tall i parentes gjelder 3. tertial 2015) 

 

Tildelinger av opphold i sykehjem og annen boform med heldøgnsomsorg: 

 
Type opphold 1. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

Tildelte langtidsopphold 70 34 43 36 56 46 

Tildelte bokollektiv/bofellesskap 14 8 8 2 11 4 

Tildelte rullerende opphold 4 5 5 7 6 7 

Tildelte korttidsopphold 1751 1742 1763 202 2214 2115 

Sum 2631 2212 232 247 294 268 

1: I tillegg er det gjort 176 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

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

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



 

 

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

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

 

 

Søkerliste: 

 54 (55) personer oppfyller kriteriene for tildeling av opphold i sykehjem eller annen 

boform med heldøgnsomsorg (bokollektiv/bofellesskap) og venter på tildeling av 

plass. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. Av de 

54 (55) på søkerlisten er 20 (21) ivaretatt med korttidsopphold i påvente av 

langtidsopphold eller plass i bokollektiv/bofellesskap. 

 

Dag- og aktivitetssenter for eldre: 

 159 (168) personer har dagopphold pr 30.04.16. 

 39 (29) personer er tildelt dagopphold. 

 61 (31) personer har avsluttet dagopphold. 

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

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Serviceleiligheter: 

 143 (140) personer bor i serviceleilighet pr 30.04.16. 

 8 (6) personer er tildelt serviceleilighet.  

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

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. 

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp og miljøarbeidertjenester): 

 579 (572) personer får praktisk bistand pr 30.04.16. 

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

 62 (39) har avsluttet praktisk bistand. 

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

 

Hjemmesykepleie: 

 1145 (1113) personer får hjemmesykepleie pr 30.04.16. 

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

 242 (152) har avsluttet hjemmesykepleie. 

 0 (0) personer venter på tildeling av hjemmesykepleie.  

 

Trygghetsalarm: 

 714 (686) personer har trygghetsalarm pr 30.04.16. 

 81 (61) personer er innvilget trygghetsalarm. 

 76 (36) har avsluttet trygghetsalarm. 

 

 

Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming/annen funksjonsnedsettelse: 

 

Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester: 

 4 (12) personer er tildelt bolig i perioden. 

 27 (27) personer (hvorav 3 (8) 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 Maudland og Foreldreinitiativ 2 er ikke med i tallet. 

 



 

 

 

Plass i dagaktivitetssenter: 

 73 (75) personer har plass i dagaktivitetssenter pr 30.04.16. 

 0 (0) er tildelt plass i dagaktivitetssenter. 

 

Tilsynstilbud for elever med funksjonsnedsettelser i ungdomsskole og videregående skole: 

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

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

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

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

ved Varatun Gård (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 20 (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: 31.08.13 31.12.13 30.04.14 31.08.14 31.12.14 30.04.15 31.08.15 31.12.15 30.04.16 

På venteliste 160 181 163 166 141 130 111 84 73 

Bofellesskap 

psykisk 

helse/bolig i 

nærheten 

28 23 26 22 36 30 21 16 15 

 

Tildelte boliger: 

 
2. tertial 

2013 

3. tertial 

2013 

1. tertial 

2014 
2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

16 8 13 18 27 19 19 24 32 

 

 

Tildelte bofellesskap psykisk helse: 

 
2. tertial 

2013 

3. tertial 

2013 

1. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

4 1 1 2 2 0 2 0 4 

 

 

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. 

 

 1. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

Antall personer 134 135 130 103 98 80 72 

Kostnad, omtrentlig 6,9 mill 7,6 mill 6,5 mill 5,3 mill 4,7 mill 3,2 mill 2,8 mill 

 



 

 

 

 

Startlån: 

 
 3. tertial 

2013 

1. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

Antall startlån 33 63 41 49 50 28 31 30 

Beløp, mill kr 28,5 56,3 45,2 51,3 51,3 24,8 33,8 45,6 

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 13.05.2016 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Frode Otto 

    

 

Status tjenestetildeling - 1. tertial 2016 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Utvalg for helse og sosialtjenester 08.06.2016  

 

Sandnes eldreråd     30.05.2016 

 

 

Arkivsak : 16/06937 

Arkivkode :    

Saksbehandler : Evy Bue Fadnes 

 

 

Ernæring og matomsorg i sykehjem 

 

Saken gjelder 

Forbrukerrådet har sendt ut brev, datert 21.4.2016, til landets kommuner og ordførere med 

tema «Hvordan gi våre eldre bedre matomsorg?»  

 

I brevet settes det generelt fokus på underernæring blant eldre brukere av kommunens 

tjenester, med bakgrunn i rapport om matomsorg i sykehjem fra 2015. 

 

Forbrukerrådet ber kommunene i løpet av 2016  

1. utforme en mat- og måltidspolitikk som gir eldre appetitt på livet 

2. etablere system for bruker – og pårørendeundersøkelser 

 

Orientering om matomsorg i kommunens sykehjem  

1. Tema ernæring er sentralt for ansatte i sykehjem og nasjonale faglige retningslinjer 

ligger til grunn. Det er også utarbeidet interne rutiner for håndtering av mat på 

postkjøkken, samt dokumentasjon og oppfølging av ernæringsproblematikk. 

Oppfølging innebærer blant annet jevnlig vektkontroll. 

 

Det gjennomføres årlig internkontroll/kvalitetssjekk med ulik faglig fokus, hvor blant 

annet ernæring har vært tema ett par ganger siste årene. Det viser forbedringspotensial 

i det som omhandler dokumentasjon av ernæringstilstand og planlagte tiltak.  

 

Det nasjonale helseregisteret IPLOS har i 2015 innført måleparameter for kartlegging 

og oppfølging av ernæring. Denne variabelen er nylig integrert i elektronisk 

pasientjournal og må fra 2016 registres på alle tjenestemottakere. Nasjonal veileder for 

IPLOS-registrering ligger til grunn for hvilke informasjon som skal dokumenteres. 

 

Det er Sandnes Matservice som leverer mat til beboere på bo- og aktivitetssenter.  

Sandnes Matservice har produksjonskjøkken på Åse bo- og aktivitetssenter og 

mottakskjøkken på flere bo- og aktivitetssenter.  Det tilbys daglig valgfri 

middagsmeny. Tørrmat, kaffemat med mer bestilles fra de ulike sykehjemsavdelingene 

slik at tilbudet skal være best mulig tilpasset beboernes behov.  Sandnes Matservice 

deltar sammen med Måltidets Hus i prosjekt om god sykehjemsmat.    

 

2. Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser i kommunenes tjenester. For 

sykehjemstjenesten har slik kartlegging vært gjennomført med pårørendeundersøkelse 

hvert annet år. Kommunen benytter seg av det standardiserte verktøyet 



 

 

«bedrekommune.no» for denne undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen er 

anonymisert, og sykehjemmene/ avdelingene får kvantifisert data tilgjengelig til bruk i 

forbedringsarbeid. Resultat av undersøkelsene presenteres i tjenesteområdets 

kvalitetsutvalg, samt til utvalg for helse- og sosialtjenester. Bo- og aktivitetssentrene 

har egne brukerråd med pårørenderepresentanter fra avdelingene. Brukerrådet er en 

arena som gir mulighet for informasjon og tilbakemeldinger knyttet til kost og 

ernæring. 

 

Brukerinvolvering sikres også gjennom valgfrihet ved måltid. Beboerne i sykehjem 

tilbys fire hovedmåltider og to mellommåltid. Ved middagsmåltid kan det velges 

mellom to menyer levert fra Sandnes matservice. Ulike dietter leveres fra Sandnes 

matservice etter bestilling fra avdelingene. Ut over de fastsatte måltider kan beboerne 

få enkel bevertning etter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 20.05.2016 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Evy Bue Fadnes 

 rådgiver 

 

Vedlegg: 

2016 PDF Brev til kommunene om eldremat.pdf 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arkivsak-dok. 16/06986-1 

Saksbehandler Sigve Engelsvold 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 08.06.2016 

Sandnes eldreråd Behandling av utvalgssak            

 

   

OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I SYKEHJEM - 

VURDERING AV PLEIEFAKTOR 

Pleiefaktor sykehjem 

 
Innledning 

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering 

utover det som ligger i økonomiplanen for 2015 – 2018. Totalt må det iverksettes innsparingstiltak på 

122 millioner i 2016 som øker til 171 millioner i 2017. Styringsgruppa for omstilling og 

effektivisering i levekår har satt ned ei arbeidsgruppe for å utrede reduksjon i bemanning på 

sykehjem.  

Arbeidsgruppa har foreslått innsparinger på 5 millioner kroner. 

 

Pleiefaktorbegrepet 

Det er ingen entydig definisjon av begrepet «pleiefaktor». Vanligvis defineres begrepet som forholdet 

mellom årsverk ansatte i direkte pasientarbeid og antall pasienter.  Personell på natt trekkes ofte ut, 

slik at en vurderer forholdet mellom ansatte dag/kveld og antall pasienter på avdelingen.  

 

Pleiefaktor i Sandnes 

I sak behandlet av Bystyret 25.03.14 (Bsak 23/14), «Innovasjon i omsorg» - delprosjekt 

«Bemanningsreduksjon», ble pleiefaktor for somatisk, demens og skjerma avdelinger i Sandnes 

kommune vedtatt. For rehabiliterings- avdeling, etterbehandlingsavdeling, korttidsavdeling, Lindrende 

enhet, og avdeling for unge demente er det ikke en politisk vedtatt pleiefaktor. 

 

Pleiefaktor i andre kommuner 

Det er innhentet opplysninger om pleiefaktor fra kommunene Stavanger, Drammen, Sola, Gjesdal og 

Klepp.  Noen av kommunene bruker ikke begrepet pleiefaktor. På forespørsel har vi fått 

sammenligningstall fra Drammen, Sola og Gjesdal.  Pleiefaktor i Sandnes er ganske lik Drammen, 

men noe under nabokommunene Sola og Gjesdal på de ordinære sykehjemsplassene. På somatisk 

avdeling har Sandnes pleiefaktor 0,73 mens Drammen har 0,71. På demensavdeling har Drammen 

0,81 mens Sandnes har 0,76. Også på korttidsavdeling, lindrende avdeling og 

etterbehandlingsavdeling har Sandnes tilsvarende pleiefaktor som de sammenlignbare kommunene.  

På rehabiliteringsavdelingen har Sandnes litt høyere pleiefaktor. 

 

Vurdering av pleiefaktor 

Det vil ha store konsekvenser å redusere pleiefaktor på somatiske sykehjemsavdelinger med 0,02 for å 

komme på samme nivå som Drammen. Alle turnuser må legges om slik at det blir kortere vakter, og 

mindre mulighet for store stillinger. Det vil bli mindre tid til den enkelte pasient.  

Rehabiliteringsavdelingen på Sandnes Helsesenter har høyere pleiefaktor enn 

rehabiliteringsavdelinger i kommunene vi sammenligner oss med. Ved å senke pleiefaktoren fra 1,1 til 



 

 

1,0 reduseres bemanningen med 1,4 årsverk. Reduksjonen vil gi mindre tid til den enkelte pasient.  

Det vil også begrense muligheten til å ta mot nye pasienter på kveldstid. 

 

Omgjøring av avdelinger 

En skjermet sykehjemsavdeling har høyere pleiefaktor enn en demensavdeling, som igjen har høyere 

pleiefaktor enn en somatisk avdeling.  Ved å omgjøre en avdeling med 7 skjermede plasser til å bli 7 

demensplasser reduseres bemanningen med 0,91 årsverk.  

Omgjøring fra 7 demensplasser til 7 somatiske plasser reduserer bemanning med 0,21 årsverk.  

Dette er i tråd med behov og tildelingspraksis. 

 

Bemanning på natt 

Sandnes Helsesenter (SHS) har 5 nattevakter for sine 40 pasienter.  Byhagen bo- og aktivitetssenter 

har 3 nattevakter for sine 51 pasienter.  Det er betydelige faglige oppgaver på natt på SHS. Bemanning 

på natt kan likevel reduseres til 4 nattevakter hver natt. Nattevaktene må samarbeide mellom 

avdelingene for å ivareta oppgavene. 

Det er opprettet ny arbeidsgruppe under arbeidsgruppen «Pleiefaktor» som skal vurdere om det er 

hensiktsmessig å flytte Lindrende enhet fra Åse bo- og aktivitetssenter til Sandnes Helsesenter.  

Arbeidsgruppen er ikke ferdig med sitt arbeid.  Under forutsetning av at Lindrende enhet kan flytte til 

SHS vil det kunne reduseres med ett sett nattevakter på Åse bo- og aktivitetssenter. 

Dersom utredningen viser at flytting ikke kan realiseres, må innsparingskravene løses på andre måter 

innen sykehjemstjenesten. 

 

Forsterket psykogeriatrisk avdeling 

Det er opprettet ei ny arbeidsgruppe som skal vurdere etablering av egen avdeling for pasienter med 

svært utfordrende adferd. I dag ivaretas noen av disse pasientene av private leverandører som 

kommunen kjøper tjenester av, mens noen er på skjermede sykehjemsavdelinger. De private 

leverandørene gir kommunen høye utgifter. På skjermede avdelinger må det leies inn ekstra 

bemanning for å ivareta denne brukergruppa. Det vurderes slik at ved å samle pasientene i et fysisk 

godt tilrettelagt miljø kan kostnader reduseres samtidig som det faglige tilbudet blir bedre. 

Arbeidsgruppa «Forsterket psykogeriatrisk avdeling» skal utrede dette nærmere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering av tiltak 

I tabellen under framstilles foreslåtte innsparingstiltak på 5 millioner. 

Tiltak  Beløp i kroner 

Redusere ett sett nattevakter SHS 1.350.000,- 

Redusere ett sett nattevakter Åse bo- og aktivitetssenter 

(forutsetter at Lindrende enhet flytter til SHS, ev andre tiltak) 

1.350.000,- 

Redusert pleiefaktor Rehabiliteringsavdelingen SHS 1.035.000,- 

7 plasser på Austrått omgjøres fra skjerma plasser til 

demensplasser og 7 plasser på Lura omgjøres fra demensplasser 

til somatiske plasser 

  840.000,- 

Estimert innsparing ved å etablere «Forsterket psykogeriatrisk 

avdeling» 

  425.000,- 

Sum innsparinger 5.000.000,- 

 

Styringsgruppa for omstilling og effektivisering i levekår har behandlet saken og støtter forslag til 

vedtak. 

 



 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det iverksettes innsparingstiltak på sykehjem tilsvarende 5 millioner kroner slik som 

beskrevet i tabell over.  

 

 
 

 

Rådmannen i Sandnes, 23.05.2016 

 

 

 

Elin Selvikvåg 

kommunaldirektør 

 Sigve Engelsvold 

 rådgiver 

Vedlegg:  
Innstilling arbeidsgruppe pleiefaktor.pdf 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

3/2016 

Møtedato: 

30. mai 2016 

Saksnr: 

27 - 33/16 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Øivind Johannessen, Per 

Øverland, Erling Eknes (vara) og Solveig 

Borgersen (vara) 

Ikke innkalt: Magne Helland og Liv Jorunn 

Markussen 

1 tilhører 

Meldt forfall: Karen Margrethe Mjelde, 

Martha J. Ulvund, Annelin Tangen, Kåre 

Hauge (innkalt som vara) 

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 13.30 Møterom på Byhagen bo- og aktivitetssenter 

 

 

Sak 27/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 18. april 2016 

  

  

 

Sak 28/16 Annelin Tangen informerte om: 

 

Annelin Tangen var ikke stede, derfor ingen informasjon. 

 

 

 

Sak 29/16 Status tjenestetildeling – 1.tertial 2016 

   

Saken ble behandlet i møte 30.05.16 med uttalelsesfrist 02.03.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Saken tas til orientering, men eldrerådet vil komme med følgende tilleggsuttalelse: 

 Eldrerådet stiller spørsmål vedrørende sammenhengen mellom antall personer som har 

avsluttet dagopphold og venteliste dagopphold. 

 

 

   

Sak 30/16  Ernæring og matomsorg i sykehjem 

   

Saken ble behandlet i møte 30.05.16 med uttalelsesfrist 08.06.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Saken tas til orientering, men eldrerådet vil komme med følgende tilleggsuttalelser: 

 Eldrerådet ber om en redegjørelse/orientering om hvordan ernæringsbehovet blir 

sjekket hos den enkelte beboer, og oppfølging av dette.  

 Eldrerådet stiller spørsmål om det blir satt av tilstrekkelig tid til å hjelpe brukere som 

ikke er i stand til å spise selv. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 31/16  Omstilling og effektivisering i sykehjem – vurdering av pleiefaktor 

   

Saken ble behandlet i møte 30.05.16 med uttalelsesfrist 08.06.16 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Eldrerådet vil komme med følgende uttalelse: 

 

 Pleiefaktoren må ikke bare ses i sammenheng med institusjonen, men også i 

hjemmetjenesten. Konsekvensene av disse innsparingene kommer ikke klart frem. 

 

 Eldrerådet har forståelse for at det er behov for innsparinger, men dette må ikke gå ut 

over trygghet, sikkerhet og kvalitet. 

 

 Eldrerådet er imot at innsparingene skal gå utover de svakeste. Det må ses på andre 

muligheter for innsparinger. 
 

 

 

Sak 32/16 Saker til Storbykonferansen 2016 

Eldrerådet har fått tilsendt saker som er lagt fram av de enkelte kommunene. 

Leder informerte om disse sakene på møtet. Tar med oppsummering fra møtet 

om hvilke saker vi mener er viktigst. 

 

 

Sak 33/16 Informasjon 

 

- Reguleringssaker  

o 8 reguleringssaker siden sist møte 

o Solveig Borgersen foreslo at Eldrerådet tar med at det er viktig med 

grøntområder, nærbutikk og mulighet for å treffes mm. 

 

- Frivilliggruppa – Gudmund 

o Gruppen jobber videre med å rekruttere flere frivillige. Det skal 

utarbeides forslag til aktiviteter og hvordan informasjon om disse 

skal spres. 

o Per stilte spørsmål om skoleelever kan være besøkere/frivillige på 

bo- og aktivitetssentrene. 

 

- Sandneshallen – Gudmund 

o Gudmund og Aase-Brit har hatt møte med leder i Sandneshallen 

angående trim for godt voksne. Lederen har vært i kontakt med 

Einar Svindland og Sandnes vgs. De var positive til et samarbeid. 

 

- Sekretær leste opp takkebrev fra Tronessenteret angående benken de fikk i 

gave.  

 

- Sekretær orienterte angående annonsering etter Årets senior i 

Sandnesposten. 

 



 

 

- Aase-Brit informerte om: 

o Seniorsaken – møte om Demenslandsby 15.06.16. 

 

o Aktivitetsdagen var meget vellykket. Alle var fornøyde, både elever, 

eldrerådet og deltakere. Elevene har fått fruktkorger som takk for 

innsatsen. Danserne får is med tilbehør til sin sommeravslutning. 

 

o Kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035.  

 AU lager uttalelse på vegne av eldrerådet. 

 

o Øivind - har fått tilsendt brosjyre om Eldre og rus 

 Dette har ikke eldrerådet fått tilsendt, men vil følge dette opp 

til høsten. 

 

 

 

 

 

Eventuelt: 

 

 

 

 

 

 

Siste møte før sommeren ble avsluttet med omvisning på Byhagen bo- og aktivitetssenter og 

en herlig lunsjtallerken levert av Sandnes matservice. 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER ØNSKES DERE ALLE 

 

 

 

 

Sandnes 01.06.2016 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

leder        sekretær  

 


