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Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Tirsdag 31.januar kl. 10.00 på Rådhuset Møterom 1A 
Saksliste: 

 

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 28. november 2016 

 

Sak 2/17 Annelin Tangen informerer: 

- Framdrift nytt boas, oppstart mm 

- Endring i middagstider på bo- og aktivitetsentrene 

- Skatteinngangen 

- Med mer 

 

Sak 3/17  Regnskap 2016 og Budsjett 2017 

 

Sak 4/17  Status tjenestetildeling – 3.tertial 2016 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 5/17  Plan for legetjenester 2014 – 2020 – En statusoppdatering pr. 01.01.17 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 6/17  Årsmelding 2016 

  (sak vedlagt) 

 

Sak 7/17  Trådløst nettverk på Skeianetunet 

 

Sak 8/17 Informasjon 

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

- Karen Margrethe - eldrerådet i fylket 

- Karen Margrethe - Sandnes som demensvennlig by 

- Frivilliggruppa 

- Aase-Brit – oppfølging av byvandring og work shop 

- Svar fra kommunen vedrørende Gravplassmeldingen 2015-2040.  

- Seniortrimmen 

- 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
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SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 

 

ORIENTERINGSSAK    

   

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 25.01.2017  

Sandnes eldreråd     31.01.2017 

Utvalg for helse- og sosialtjenester   01.02.2017 

 

 

Arkivsak : 13/06290 

Arkivkode : --- 

Saksbehandler : Frode Otto 

 

 

Status tjenestetildeling - 3. tertial 2016 

 

OMSORGSTJENESTER 

 

Utskrivingsklare pasienter 3. 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,- 1.648.830,- 

3. tertial 540.000,- 837.375,- 2.561.510,- 1.452.053,- 2.067.795,- 

Totalt 8.613.600,- 1.850.000,- 4.050.460,- 6.983.796,- 6.816.204,- 

 

For 2016 er det krevd betaling for 1513 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 og juli, nedgang i 

august og september. I årets siste måneder har det vært stort press på å ta imot 

utskrivingsklare pasienter og noen har blitt liggende på sykehuset lenger enn ønskelig.  

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 3. tertial 2016 og venteliste pr 31.12.16 

(Tall i parentes gjelder 2. tertial 2016) 

 

Tildelinger av opphold i sykehjem og annen boform med heldøgnsomsorg: 

 
Type opphold 1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

Tildelte langtidsopphold 43 36 56 46 35 44 

Tildelte bokollektiv/bofellesskap 8 2 11 4 5 9 

Tildelte rullerende opphold 5 7 6 7 1 6 

Tildelte korttidsopphold 1761 202 2212 2113 2224 1955 

Sum 232 247 294 268 263 254 

1: I tillegg er det gjort 200 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 
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2: I tillegg er det gjort 216 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

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

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

5: I tillegg er det gjort 258 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 

Søkerliste: 

 22 (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 22 (26) er 12 (13) ivaretatt med korttidsopphold i påvente av 

langtidsopphold. 

 12 (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: 

 163 (170) personer har dagopphold pr 31.12.16. 

 46 (28) personer er tildelt dagopphold. 

 55 (22) personer har avsluttet dagopphold. 

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

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Serviceleiligheter: 

 143 (144) personer bor i serviceleilighet pr 31.12.16. 

 7 (6) personer er tildelt serviceleilighet.  

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

helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. 

 

Praktisk bistand (hjemmehjelp og miljøarbeidertjenester): 

 552 (563) personer får praktisk bistand pr 31.12.16. 

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

 140 (55) har avsluttet praktisk bistand. 

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

 

Hjemmesykepleie: 

 1149 (1135) personer får hjemmesykepleie pr 31.12.16. 

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

 325 (252) har avsluttet hjemmesykepleie. 

 0 (0) personer venter på tildeling av hjemmesykepleie.  

 

Trygghetsalarm: 

 721 (699) personer har trygghetsalarm pr 31.12.16. 

 66 (62) personer er innvilget trygghetsalarm. 

 58 (33) har avsluttet trygghetsalarm. 

 

Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming/annen funksjonsnedsettelse: 

 

Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester: 

 1 (1) personer er tildelt bolig i perioden. 

 39 (31) personer (hvorav 12 (10) 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.  
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Plass i dagaktivitetssenter: 

 76 (75) personer har plass i dagaktivitetssenter pr 31.12.16. 

 2 (4) 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) 

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

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

ved Varatun Gård (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

 22 (22) 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: 30.04.14 31.08.14 31.12.14 30.04.15 31.08.15 31.12.15 30.04.16 31.08.16 31.12.16 

På venteliste 163 166 141 130 111 84 73 70 64 

Bofellesskap 

psykisk 

helse/bolig i 

nærheten 

26 22 36 30 21 16 15 6 6 

 

Tildelte boliger: 

 
1. tertial 

2014 
2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

13 18 27 19 19 24 32 34 60 

 

Tildelte bofellesskap psykisk helse: 

 
1. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

1 2 2 0 2 0 4 2 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. 

 
 3. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

Antall personer 130 103 98 80 72 53 59 

Kostnad, omtrentlig 6,5 mill 5,3 mill 4,7 mill 3,2 mill 2,8 mill 2,2 mill 1,7 mill 

 

Startlån: 
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 2. tertial 

2014 

2. tertial 

2014 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

3. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

3. tertial 

2016 

Antall startlån 41 49 50 28 31 30 35 33 

Beløp, mill kr 45,2 51,3 51,3 24,8 33,8 45,6 44,9 54,45 

 

 

 

 

RÅDMANNEN I SANDNES, 13.01.2017 

 

 

Elin Selvikvåg  

kommunaldirektør  

 Frode Otto 

 rådgiver 

 

 

         

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Arkivsak-dok. 17/00649-1 

Saksbehandler Hans Petter Torvik 

 

Behandles av Sakstype Møtedato 

Utvalg for helse- og 

sosialtjenester 2015-2019 

Utvalgssaker 01.02.2017 

 

Sandnes eldreråd       31.01.2017 

Rådet for  personer  med  nedsatt funksjonsevne  25.01.2017 

 

   

 

 

PLAN FOR LEGETJENESTER 2014 – 2020 - EN STATUS OPPDATERING 

1.1.2017 

Plan for legetjenester 2014-2020 ble vedtatt av helse- og sosial utvalget i sak 20/14 1.10.2014. 

Planen skal revideres i 2018 – her er en status oppdatering. 

Planen legger vekt på følgende: 

 Sandnes skal ha en fastlegeordning hvor innbyggerne kan ha reelle valg mellom ulike 

fastleger og at det er god kapasitet i fastlegeordningen.  

 Samfunnsmedisinske utfordringer med oppmerksomhet på smittevern og god 

folkehelse.  

 Legevaktstjenestene tar i bruk nødnett og har en god samhandling med andre 

nødetater.  

 Styrket legetjeneste til sykehjemsbeboere som er mer alvorlig syke enn tidligere og 

med flere sykehjems-plasser.   

Følgende styringsmål ble vedtatt for perioden 2014-2016:  

 Styrke fastlegedekningen ved opprettelse av nye hjemler etter faktiske behov årlig 

framover. Sandnes kommune har, i tråd med fastlegeordningen, en legedekning som til 

enhver tid gir innbyggerne reell valgmulighet når det gjelder fastlege.  

Dette er oppnådd ved at 3, snart 4  nye  fastleghjemler  er  etablert.       

 Styrke samfunnsmedisinske tjenester slik at det er 2 årsverk innen 1.1.2017. 

Delvis oppnådd ved at kommuneoverlege har avsluttet  sin fastlegepraksis og økt  

kommunal stillingsstørrelse. Pr  1.1.17 er det 1,6 årsverk kommuneoverlege/ass 

kommuneoverleger.  

 Styrke fastlegers deltakelse i legevakt. Sandnes kommune har en utviklingsorientert og 

faglig forsvarlig legevaktordning som ivaretar befolkningens behov for akuttmedisinsk 

hjelp. 

Sandnes legevakt er en meget god og  sterk faglig legevakt med  kompetente 

sykepleiere og  leger og hvor  fastlegedeltakelsen er  høy. Legevakten flytter inn i 

nye  lokaler i april 2017 og  blir  samlokalisert med  ambulansesentralen. 

 Vurdere samlokalisering av nye legekontor og andre helsetjenester. 
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Ett nytt 4 legesenter er etablert. Fastlegekontorene er i liten grad samlokalisert 

med andre helsetjenester. 

 Styrke fastlegenes rolle og innsats når det gjelder tverrfaglig samarbeid for personer 

med sammensatte behov. 

Fastlegers deltakelse i ansvarsgrupper og tverrfaglige møter  er  økende, men det  

er  store  individuelle  forskjeller  mellom  de  enkelte  fastleger.  

 Økt fokus på forebyggende arbeid for risikoutsatte innbyggere, spesielt barn og unge 

og deres familier. Risikoutsatte barn og unge og deres familier identifiseres i tidlig 

fase. De får medisinskfaglig bistand fra riktig instans når det er nødvendig, og som er 

koordinert med øvrige tjenester. 

Oppmerksomheten omkring disse forhold er økende, også blant fastleger, men 

det har ikke skjedd noen prinsipiell endring i løpet av disse 2 år. Sandnes 

kommune har ultimo 2016 presentert en handlingsplan for barn som pårørende 

og har fra tidligere planer for tidlig intervensjon når barn viser  symptomer. 

 Styrke legetjenesten til beboerne ved kommunens sykehjem - jmf bystyrevedtak i feb 

2008. Beboerne ved kommunens sykehjem skal ha tilbud om god medisinskfaglig 

legetjeneste. 

Legetjenesten er styrket samtidig når det er blitt flere sykehjemsplasser. Et nytt 

årsverk fra 1.1.2017 medfører at normene fra 2008 er i ferd med å bli oppfylt. 

 Styrke kompetansen for leger i det offentlige allmennmedisinske legearbeidet, som 

sykehjem, helsestasjon/skolehelsetjeneste og legevakt. Sikre at leger med offentlig 

allmenmedisinsk arbeid får delta på relevante kurs. 

Fastleger i kommunale bistillinger får dekket kursavgift for relevante kurs. 

Sykehjemslegekurset 4 x årlig er mest brukt.  

 Styrke og utvikle klare samarbeidsrutiner mellom kommunehelsetjenesten og 

fastlegene. 

Arbeides med dette på nasjonalt nivå, ikke utført et systemarbeid i Sandnes. 

Sentralt tema i stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste.  

 Utvikle god elektronisk samhandling mellom fastleger, legevakt, sykehjem, 

hjemmesykepleie, helsestasjon, skolehelsetjeneste, private og kommunale 

fysioterapeuter og spesialisthelsetjenesten. 

Alle fastleger er tilkoplet nasjonal helsenettverk og har elektronisk 

kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og legevakt. 56 fastleger utveksler e 

post meldinger inklusive e-resepter med hjemmesykepleietjenesten. Forøvrig er 

det papirkommunikasjon. 

 Gjennomføre brukerundersøkelser av fastlegeordningen. 

Ikke utført      

 Beholde et kommunalt lavterskeltilbud for oppfølging av rusmisbrukere som har lege 

tilgjengelig som i dag. 

Samme lege og samme tilbud som tidligere er opprettholdt. Til nytte og glede for 

brukerne av Funkishuset. 
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 Kommunen jobber aktivt med rekrutteringsarbeid i forhold til nye fastleger. 

Kommunen jobber aktivt med kvalitetsstrategier og utviklingsstrategier for 

legetjenestene. 

Sandnes kommune har søkere til nye fastlegehjemler, men ikke mange relle 

kandidater å velge mellom. Nasjonalt arbeides det med kvalitetsutvikling som 

Sandnes har implentert via nettbaserte løsninger. 

 Sandnes kommunes planer og planprosesser fremmer helse og forebygger sykdom 

blant innbyggerne. Fastleger og deres medisinskfaglige kompetanse tas med i planer 

som er relevante. 

Kommuneoverlege/ass kommuneoverleger og enkelte fastleger har deltatt i slike 

prosesser på ad hoc basis. 

 

LOKALE FORHOLD 

Befolkningsøkningen i Sandnes er de siste år redusert, men vil fortsatt øke slik som følgende 

tabell fra gjeldende økonomiplan viser: 

 2017 2018 2019 2020 Endring 

0-5 6566 6476 6386 6329 -237 

6-19 14217 14351 14518 14699 +482 

20-39 22464 22640 22841 23099 +457 

40-69 26157 26519 26944 27398 +1781 

70-79 3889 4131 4330 4485 +596 

80+ 2187 2224 2283 2359 +172 

Totalt 75480 76341 77302 78369 +2889 

 

Sandnes kommune vil i planperioden 2017-20 ha en befolkningsvekst på mellom 0,9 og 1,4 

prosent, tilsvarende 887 nye innbyggere per år. Til sammenligning tilsvarte befolknings-

prognosen for 2016-2019 1410 nye innbyggere per år 

I kommunen er det i tillegg alltid en rekke personer som har fastlege i en annen 

kommune som har rett til legetjenester og andre helsetjenester på lik linje med resten 

av byens egen befolkning. (studenter, turister, gjestearbeidere m fl) 

 

Fastlegestatistikk pr 1.1.2017 

 

1.1.2017 har 58 fastleger (26 kvinner og 32 menn) i Sandnes 70609 personer på sine 

lister. Legene er fordelt på 12 legekontorer og 6 sololeger. 

 

Om lag 8000 personer i Sandnes har fastlege utenfor kommunen, og om lag 3000 

personer som bor i andre kommuner har fastlege i Sandnes. Sandnes er en av få store 

kommuner som har færre listeplasser enn innbyggere – dette har sin historiske 

begrunnelse i lavt antall leger på 1980 og 1990 tallet hvor mange unge Sandnes 

innbyggere fant lege i nabokommunene som de fortsatt holder fast ved.  

 

1.1.2017 var det 9 åpne legelister med plass til 497 personer.   

 

Kommunen har inngått avtale med Sentrum, Håbet og Riska legesentre om mottak av 

turnusleger hvert halvår. 3 turnusleger arbeider på pasientlistene til legene der. Avtalene 

gjelder for 3 år fra 1.3.2015.  
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Aldersfordeling på legene  Menn  Kvinner  

60 år +                             8     3 

50-59 år                            9          4 

40-49 år                                     8     11 

Under 40 år                            7     8 

 

Kommunen kan i følge sentralt avtaleverk tilplikte en fastlege å jobbe med offentlig 

legearbeid i inntil 7,5 t pr uke. Totalt har kommunen mulighet til å pålegge inntil 435 

timer per uke med 58 fastleger. Fastlegene utfører pr 1.1.2017 totalt 208,5 timer/uke – 

dvs 48 % av total mulighet. 

 

34 av 58 leger har offentlig legearbeid, mens 4 har formelt fritak fra kommunalt offentlig 

legearbeid.  
 
I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i fastlegeforskriften er det hensikten at 

kommunene skal gis sterkere styringsrett over fastlegene, og at fastlegene skal knyttes mer 

opp til kommunehelsetjenesten og være en naturlig del av den. Samhandlingsreformen 

legger føringer for at legene skal jobbe mye mer med forebyggende aktivitet og gjennomføre 

kontroller av kronisk syke. Dette vil være viktige tema ved revisjonen av plan for lege-

tjenester i 2018. 

 

Legevakten har innført og tatt i bruk nødnett og samhandler daglig med nødetatene. 

Samhandlingsøvelser vil bli et sentralt tema i 2017. 

Jæren ø hjelp flyttes til Sandnes i samband med åpning av ny legevakt og ambulansesentral 

i april 2017.   

 

Sandnes kommune har et godt samarbeid med de tillitsvalgte legene i lokalt 

samarbeidsutvalg som møtes regelmessig. 

 

Nasjonale føringer som er kommet etter vedtak av plan i 2014: 
 

NY AKUTTMEDISINSK FORSKRIFT 1.5.2015 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231 

Forskriften har en rekke nye krav til akutt tjenestene som må implenteres senest 1.5.2018. 

Kravene innebærer bl a at leger som skal delta i legevakt må ha gjennomgått spesifikke kurs 

og det kan bli aktuelt at noen leger trenger en kompetent bakvakt som må kunne rykke ut å 

bistå vaktlegen. 

Også for sykepleierne på legevakt vil det være behov for kurs, samhandling med sykehusets 

prehospitale tjenester og deltakelse i beredskapsøvelser.  

 

NY STORTINGSMELDING -  Fremtidens primærhelsetjeneste-nærhet og helhet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890 

I årene framover vil det bli flere eldre, flere av de aller eldste og flere pasienter som vil lide av 

mer enn en kronisk sykdom(multimorbiditet). Flere med alvorlig sykdom vil bo utenfor 

sykehjem, og det vil være begrensede pleieressurser tilgjengelig. Beboerne på sykehjemmene 

vil være sykere 

 

Fremover vil det være flere personer med alvorlige rus- og psykiske lidelser som vil ha behov 

for omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester fordi pasienter i denne gruppen lever 

lengre enn tidligere. Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene vil fortsette.  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890
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Nasjonalt er det et mål at helsetjenestene skal innrettes slik at de skal utjevne sosiale 

forskjeller, og det skal satses mer på forebygging og helsefremming. Økt grad av utrygghet 

omkring helse i befolkningen (helseangst), kan gi større etterspørsel etter 

allmennlegetjenester. Økt tendens til å sykeliggjøre alminnelige tilstander kan virke i samme 

retning. Overdiagnostikk og overbehandling er et økende problem, samtidig har enkelte 

grupper i befolkningen et underforbruk av lege- og helsetjenester. Til sammen betyr det at vi i 

dag ikke har et likeverdig helsetilbud til alle.  

 

Legene er sentrale i den kommunale helsetjenesten, som fastleger og ansatte i kommunale 

stillinger som sykehjemsleger og helsestasjonsleger. Kommuneoverleger er rådgivere innenfor 

en rekke lovpålagte områder som beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, 

folkehelsearbeid, forskning, fagutvikling, rus- og psykiske lidelser, akuttmedisin og samarbeid 

med spesialisthelsetjenesten.   

 

Primærhelsetjenestemeldingen (Melding til Stortinget 26(2014-2015) legger 3 hoved- 

prinsipper til grunn for bedre samhandling: Bedret kompetanse, bedret ledelse og 

teamorganisering, bl.a såkalte primærhelseteam. Primærhelseteamene skal representere en 

teambasert tilnærming til grunnleggende helsetjenester. Et primærhelseteam er en flerfaglig 

gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige 

helse- og omsorgstjenester til en befolkning av en definert størrelse, uavhengig av alder, 

kjønn, diagnoser med videre. Dette skal videreutredes de nærmeste år. Tanken er at 

etableringen av primærhelseteam vil bidra til mer koordinerte tjenester, muliggjøre større 

bredde i tjenestetilbudet, og bidra til riktigere arbeidsdeling mellom personellgrupper.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 
 
Rådmannen i Sandnes, 16.01.2017 

 

Elin Selvikvåg 

Kommunaldirektør 

 Hans Petter Torvik 

 Kommuneoverlege 

 

Vedlegg:  

legeplan - 3008-rev3 (2).docx 

 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Sandnes Eldreråd 

Årsmelding 2016 

 

 

Arnt Olav Klippenberg «morokåsør» på Seniorfesten 2016 

 

Eldrerådet 2016: 

 
Medlemmer: Representant for: Personlige 

varamedlemmer: 

Aase-Brit Borsheim LOP Sandnes og Jæren Magne Helland  

Gudmund Buøen SI-veteranene Annlaug Skår Andersen 

Martha J. Ulvund Senior Arbeiderpartiet Kåre Hauge 

Øivind Johannesen Pensjonistforbundet Peder Andreas  

Hassel-Sørensen 

Per Øverland Fagforbundets 

pensjonistgruppe 

Liv Jorun Markussen 

Annelin Tangen Politiker Erling Eknes 

Karen M. Mjelde Politiker  Solveig Borgersen 

 

Leder: Aase-Brit Borsheim    Nestleder: Gudmund Buøen 

Sekretær: Anne Tjessem Ognedal.     

  

Møter 
Eldrerådet har hatt 7 møter og behandlet 52 saker. I tillegg er det avholdt et møte i forbindelse 

med økonomiplanen.  

Eldrerådets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og sekretær. De har jevnlig kontakt med  

ca. 1 møte pr. måned, pluss telefonisk kontakt ved behov. Siste møte før sommeren ble 

avholdt på Byhagen boas og siste før jul på Lunde boas. 

 

Eldrerådet er representert i: 
 Fylkeseldrerådet ved Karen Margrethe Mjelde 

 Leirgauken ved Karen Margrethe Mjelde 

 Sunn by ved Per Øverland 

 Den kulturelle spaserstokk ved Martha J. Ulvund 
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Øyvind Johannesen har hatt ansvar for å gjennomgå og gi uttalelser i forbindelse med 

regulering og byggesaker. Det har vært 47 saker i 2016. På hvert møte informerer Annelin 

Tangen, leder av Utvalg for helse- og sosialsaker, om aktuelle saker.  

Eldrerådets medlemmer har også deltatt i andre møter og arrangementer. 

 

Eldrerådet har tatt opp og gitt uttalelse i følgende saker: 
 Status tjenesteinndeling – 3. tertial 2015  

 Tilsyn – samhandling om utskriving av pasienter fra SUS 

 Brukerundersøkelse – hjemmetjenester 2015 

 Strategi for velferdsteknologi 2015 – 2020, status rapport 2016 

 Demenstelefon 

 Vilkår for tildeling av tjenester – dagtilbud aktivitetstilbud 

 Gravplassmeldingen 2015 – 2040 

 Status tjenestetildeling – 1.tertial 2016 

 Ernæring og matomsorg i sykehjem 

 Omstilling og effektivisering i sykehjem – vurdering av pleiefaktor 

 Hverdagsrehabilitering – utvikling og status 

 Høring – Innføring av automatisk frikortordning innen fysioterapi med mer 

 Oppfølging av pårørende/brukerrepresentantundersøkelse – bo- og aktivitetssentre 

 Høringsuttalelse – oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen 

 Status tjenesteinndeling – 2. tertial 2016 

 Statusrapport 2016 – Den gode og aktive omsorg – omsorgsplan 2012 - 2030 

 Orienteringssak – Strategi for frivillighet i Levekår 2015 – 2020 

Statusorientering november 2016 

 Økonomiplanen 2017 – 2020 

 

 

Eldrerådet har også jobbet med følgende saker: 

 
 Handlingsplan for 2015 - 2019 

 Budsjett for 2016 

 Frivillighet og Aktivitetsvenn - etablert en arbeidsgruppe i samarbeid med kommunen. 

Her har eldrerådet bidratt i stor grad til utarbeiding av brosjyren « Bli frivillig i 

Sandnes kommune» 

 Menn i Helse – sendt Utvalg for helse- og sosialsaker for videre oppfølging 

 Aldersvennlig by – sak fra Storbykonferansen sendt videre til Utvalg for helse- og 

sosialsaker 

 Seniortrim i Sandneshallen – Stor oppslutning. 1 time med trim/apparattrening, samt 

sosial samling med kaffe i etterkant 

 Årets senior 

 Byplanlegging – Byvandring i forbindelse med ny kommuneplan   

 Taxa-sykkel/elektrisk sykkel -  søkt om støtte til dette 

 Kulturprisen 2016 
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Økonomiplan 2017 – 2020 
 

Til rådmannens forslag til økonomiplan ga vi følgende uttalelse: 

 

Eldrerådet ser positivt på at: 

 

 Rundeskogen boas blir åpnet, og at det blir full sykehjemsdekning 

 Hverdagsrehabilitering videreføres 

 Det blir et nytt årsverk til sykehjemslege og økt tilskudd til fysioterapi 

 Hjemmetjenesten blir styrket 

 Det settes fokus på ombygging og vedlikehold bla ombygging på Lura boas og nytt 

storkjøkken på Vatne 

 Det blir styrking av bevilgningene til eldre/seniorsentrene 

 

Eldrerådet vil imidlertid påpeke at: 

 Det ikke må bli ytterligere svekking av driftsressursene på omsorgsområdet i årene 

framover 

 Det er viktig å opprettholde støttefunksjonene, blant annet hverdagsrehabilitering, 

hjemmetjenesten og eldre/seniorsentrene 

 Utbyggingen av sykehjemsplasser må stå i forhold til den framtidige økningen av 

antall eldre 

Sandnes eldreråd vil til slutt trekke fram at det utføres mye positivt arbeid innen området 

Levekår. Kommunen har mange gode medarbeidere som daglig gjør sitt ytterste for at 

eldre og syke skal få en så god hverdag som overhodet mulig. Eldrerådet vil rette en stor 

takk til alle!! 

 

Verdens aktivitetsdag 10.mai 

 
I anledning Verdens aktivitetsdag arrangerte eldrerådet i samarbeid med Gand vgs og 

eldre/seniorsentrene aktivitetsdag 10.mai på Skeianetunet ved Sandvedparken. Mange møtte 

opp og deltok på poster som elevene hadde laget. Engasjementet var stort. Det var dans av 

seniordanserne fra Gandsfjord seniorsenter og Trones eldresenter, samt flott trekkspillmusikk 

av Øystein Ro. Alle koste seg deretter med saft, kaffe og vafler som elevene serverte fra 

oppsatt partytelt. 
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Senioruka 2016 

 
 3. oktober – Kafè med politisk time på Trones eldresenter. Godt frammøte. 

Hovedinnlegg ved Anne Marie Rønneberg 

 5. oktober ble det arrangert Seniorfest på Hotel Residence med 180 deltakere. Det var 

god stemning og gode tilbakemeldinger. 

 

Senioruka arrangeres i samarbeid med eldre/seniorsentrene. 

Årets senior ble offentliggjort på festen – Ingeborg Austerheim fikk prisen. 

 

Eldrerådet har deltatt på følgende kurs/konferanser: 
 

- Storbykonferanse for eldrerådene i de 10 største byene i Fredrikstad 5. – 8. juni 2016.  

- Kurs – eldrerådet i arbeid i Stavanger 18. februar 2016. 

- Konferanse for kommunale eldreråd i Stavanger 2. november 2016. 

 

 

Sandnes 09.01.17 

 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

Leder        Sekretær  
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PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr: 

1/2017 

Møtedato: 

31. januar 2017 

Saksnr: 

1 – 8 /17 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 

Gudmund Buøen, Karen Margrethe Mjelde, 

Martha J. Ulvund, Øivind Johannessen, 

Annelin Tangen og Per Øverland. 

 

Ikke innkalt: Magne Helland 

Meldt forfall: 

 

Møtet startet kl. 10.00 sluttet kl. 12.00.  Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 

 

 

 

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 16. november 2015. 

 Gudmund stilte spørsmål om oppfølging av: 

Sak 49/16 -  Fast stilling av frivillighetskoordinator i Levekår.  

Sak 52/16 – Kommunens fraværende deltakelse i prosjektet Aktivitetsvenn 

Annelin følger opp disse sakene 

 

 

Sak 2/17 Annelin Tangen informerte om: 

 

 Framdrift nytt boas 

o Utsatt til 13. februar. Pga uteområdet ikke er ferdigstilt 

 Endring i middagstider på bo- og aktivitetssentrene 

o Åse, Lura, Byhagen og Riska boas er i gang med 

middagsservering på ettermiddagen 

o Tilbakemeldingene er positive. De eldre sover bedre, mindre 

medisinering 

 Skatteinngangen 

o Tilfredsstillende i desember  

o 60 millioner i overskudd i 2016 

 Øyeblikkelig hjelp – kommer på den nye brannstasjonen 

o 12 plasser 

o Åpnes i april 

 Nye plasser ved åpningen av Rundeskogen 

o 4 etg åpnes med 20 plasser 

o 3 etg åpnes med 18 plasser med brukere som kommer fra Lura 

boas og 2 nye plasser 

o Totalt ved utgangen av 2017 vil det være 496 plasser i sykehjem 

mot 473 i 2016 

 

 

Sak 3/17 Regnskap 2016 og Budsjett 2017 

  Ble gjennomgått, godkjent og vedtatt 
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Sak 4/17 Status tjenestetildeling – 3.tertial 2016 

 

 

Saken ble behandlet i møte 31.01.17 med uttalelsesfrist 01.02.17 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Saken tas til orientering. 

I tillegg vil eldrerådet informere om at vi sender en henvendelse til eldrerådet i Fylket 

vedrørende utskrivningsklare pasienter. Det oppleves at pasienter blir skrevet ut for tidlig og 

at konsekvensen blir såkalt «svingdørspasienter». Dette fører til kostnader for kommunen og 

er svært uheldig for pasient/bruker. 

Vi vil be eldrerådet i Fylket om å kontakte SUS/Helse Vest i forbindelse med denne 

problemstillingen. 

 

 

 

 

Sak 5/17 Plan for legetjenester 2014 – 2020 – En statusoppdatering pr. 01.01.17 

 

Saken ble behandlet i møte 31.01.17 med uttalelsesfrist 01.02.17 til Utvalg for helse- og 

sosialtjenester. 

 

Saken tas til orientering. 

 

Ved revidering av planen vil eldrerådet komme med følgende kommentarer: 

Fastlegens rolle i forhold til pårørende og den demente må settes i fokus. 

Det bør stilles strengere krav om samarbeid mellom lege og hjemmesykepleie for å bedre 

situasjonen for den pårørende. Fastlegen bør ha informasjonsplikt i denne forbindelse. 

 

Sak 6/17 Årsmelding 2016 

  Årsmeldingen ble godkjent  

 

Sak 7/17 Trådløst nettverk på Skeianetunet 

 Eldrerådet sender en henvendelse til omsorg Sør, med kopi til Eiendom 

og kommunaldirektøren i Levekår, i forbindelse med at Skeianetunet 

ikke har trådløst nettverk.    
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Sak 8/17 Informasjon 

Informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg: 

 

- Karen Margrethe – Velferdsteknologi prosjektet 

o Hun prioriterer dette møtet framfor neste møte i eldrerådet i Fylket 

 

- Karen Margrethe - Sandnes som demensvennlig by 

o Kommunen har nå startet opplæring av ulike grupper som kommer i 

kontakt med demente 

 

 

 

 

 

- Marta/ Gudmund – Frivilliggruppa 

o Arbeidet har stoppet litt opp i forbindelse med at koordinator har 

sluttet 

o Brosjyren Bli frivillig i Sandnes kommunen er klar og ligger nå ute 

på de ulike bo- og aktivitetssentrene og andre aktuelle steder 

o Gudmund skal etterlyse rapporten Linda Marthinussen skulle lage 

før hun sluttet 

 

- Aase-Brit – oppfølging av byvandring og work shop 

o Positivt og interessant opplegg 

 

- Svar fra kommunen vedrørende Gravplassmeldingen 2015-2040 

o Det er kommet svar fra kommunen på vår henvendelse 

o Dette svaret blir sendt Skeianetunet ved Ravnås som i 

utgangspunktet henvendte seg til eldrerådet om denne saken 

 

- Seniortrimmen 

o Utfordringen nå er å få penger til instruktør 

o Positivt med betaling pr gang i motsetning til et abonnement  

o Det jobbes videre med saken 

 

 

Eventuelt: 

 

 

Sandnes 31.01.2017 

 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

leder        sekretær  

 


