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Referatet sendes til: 
  Deltakerne 

Helse- og omsorgssjef 
Kommunedirektøren 

ELDRERÅDET 2022 - MØTEREFERAT 30.11.2022  
22/46   Informasjon og dialog m/Morten Often – Sykehuset Innlandet 
 Øyepoliklinikk: 

Planlagt innenfor dørene til sykehuset på Tynset. Elverum er faglig ansvarlig. 
Utfordrende å rekruttere øyeleger. Avhengig av å ha en erfaren lege, pga. lite fagmiljø 
her. Foreløpig ingen planlagt dato for oppstart. Eldrerådet ser denne tjenesten som 
viktig for alle aldersgrupper.  

 Status Mjøssykehuset: 
Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst innen 10.03.23 belyse hvordan en mulig trinnvis 
utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og 
utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom, samt mulige risikoreduserende tiltak 
knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Tar trolig noen år før 
det blir oppstart av byggeprosessen, vedtak kan komme før.  

 Organisering av sykehus: 
Helse og omsorgsdep  4 helseforetak  helseforetak  sykehus – Foretaksmøte 
(helse- og omsorgsministeren) – Helse sør-Øst (Regionalt helseforetak)  SIHF 
(Organiseres inn i et nytt sykehus) Regioner har betydning for faget, vi er i samme 
regionale helseforetak som Oslo, mange innbyggere. 

 Tynset sykehus  Opptaksområde på underkant av 25 000. Formalisert samarbeid i 
Fjellregionen. 220 årsverk, budsjett på 232 millioner kroner 
- Akuttsykehus:  

Tilbud innen indremedisin, generell kirurgi, plastikk, ortopedi og jordmorstyrt 
fødestue 
Seleksjon av pasienter 
Legevakt på sykehuset 

- Kirurgisk aktivitet: 
Av 1952 kirurgiske inngrep var 1585 elektive i 2021 

- Ortopedi – har godt renomme, pasienter fra hele landet ønsker seg hit 
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- Postbariatriks plastikk kirurgi – god pasienttilgang 
- Kirurgi – en vakthavende generell kirurg, poliklinikk i grenspesialiteter, begrenset 

operativ virksomhet 
- Indremedisin – en medisinsk sengepost, grenspesialister med generell vakt og 

poliklinikk. Behov for generalister.  
- Bildediagnostikk – skjelett røntgen, ultralyd, CT og MR. God kapasitet og korte 

ventetider.  
- Korte ventetider på: 

Ortopedi – hofter og knær 
Ortopedi dagkirurgi 

- Andre divisjoner: 
o Medisinsk service 
o DPS 
o BUP 
o EIS – Divisjon eiendom og internservice 
o Prehospitale tjenester (Ambulansen) 

 
- Suksesskriterier, bl.a. Nordsjømodellen som gir Tynset godt kvalifiserte leger.  
Avstand gjør at det er viktig for oss å ha et sykehus.  
 
- Veien videre/utfordringer: 

Riktig kirurgi for å styre og opprettholde akuttkompetasen i alle ledd 
Økonomi – elektiv drift 
Bemanning – sykepleiere, generell indremedisiner – blir viktigere å samarbeide 
tettere med kommunene ift. sykepleiere.  
Bygg – eldste del fra 1958.  

 
I tillegg til sykehusene i Sykehuset Innlandet, samarbeider Tynset tett med St. Olavs 
med tanke på liv og død.  
 
Tynset har lite korridorpasienter, kommunene tar imot sine pasienter. Kommunen får 
sykere pasienter, sett opp mot tidligere tider.  

 
22/47   Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte 
 Nils deltok på forrige møte, men er ikke loggført. Referat og møteinnkalling 

godkjennes. Det er innkalt til nytt møte med kommunedirektøren for informasjon om 
budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 den 9. desember kl. 09.00 – 13.00 i 
kommunestyresalen, medlemmer av Eldrerådet bes møte.  

 
Orienteringssaker 
 
22/43   Informasjon fra eldrerådskonferansen 
 Frode og Kåre Eldar deltok 2. og 3. november. Stort program over 2 dager. Det meste 

var saker knyttet til «Leve hele livet» og «En aldersvennlig alderdom». Boforhold, 
aktivitetsmuligheter og trygghet ift. omsorg var temaer. Bofellesskap-tanken har fokus, 
plassering nære sentrum, transport for eldre når man ikke lenger kan frakte seg selv, 
muligheter bør foreligge. I Kongsvinger har eldrerådet og pensjonistforeningen 
gjennom samarbeid over 8 år, skaffet til veie et hus som kommunen leier og drifter, 
pensjonistforening og frivillighet samles med aktivitetstilbud. Helsepersonell til stede 
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faste dager. Et samlingssted. Bakgrunn, dialog og samspill, hvor man felles har 
kommet frem til dagens løsning.  

 Nav-hjelpemiddelsentral fortalte om hva som finnes av hjelpemidler.  
 Innlegg om digitale banktjenester. Kontanttjenester i butikk skal bestå. Bankene har en 

plikt til å tilby kontakttjenester. Kurse og hjelpe folk med digitale tjenester.  
 Fremtidsfullmakt var tema.  
 Livsglede for eldre – generasjonsmøter, gjennom f.eks. barnehager for møte på tvers av 

generasjoner. Skole og eldre gjøre aktiviteter sammen. Unge og eldre møtes i naturlige 
settinger. Ideell stiftelse, koster en del for kommunene å delta. Viktig at kommunen og 
lokale krefter har en dialog og sammen kan finne løsninger på en lite byråkratisk måte.  

 Burde vært bedre presentasjon av Innlandet fylkes eldreråd, og mulig en bedre 
gjennomføring av møtet. Ser at eldrerådet i Tynset driftes etter lovverk, og på en god 
måte.  

 I Kongsvinger har eldrerådet møte- og talerett i kommunestyret.  
 Politisk valgte representanter fra kommunestyret bør bli et tydeligere bindeledd mot 

eldrerådet.  
 

22/42   Aktivitetspark 
 Helseleder har ansvar for aktivitetspark. Er planlagt i hesteskoen ved hovedinngang 

Tjønnmosenteret. Søker midler på nytt høsten 2023. Fikk avslag i år. Inviteres inn i 
neste møte.  
 

22/48   Politisk innspill fra:  
- Tynset Pensjonistforening 

 Fått tilsendt og lest, samt fanget opp gjennom media, at det er sendt et brev til politiske 
partier i Tynset, eldrerådet er kjent med hva det jobbes med. Fokus på økende antall 
eldre, og at det bør satses på eldre som en ressurs. Nevnt punkter det ønskes skal 
jobbes med: 
- Aldersvennlig kommune 
- Bo hjemme lengst mulig for den som ønsker det 
- Eldrerådet får talerett i kommunestyremøter 
- Ta hensyn til demografiske utfordringer 
- Pådriver for at Tynset kommune skal være aktive i bo trygt reformen – tverrfaglig 

sektorsamarbeid 
- Pådriver for at kommunen legger til rette for digitalt utenforskap – lavterskeltilbud 

for opplæring 
- Redusere ensomhet blant eldre.  
- Vurdere og delta i TryggEst – følge opp dette i 2023. 
- Viktig at flere engasjerer seg! 

 
 Eldrerådet: 

Læringsveien kan være noe lang for politisk engasjement og deltakelse i eldrerådet, 
viktig med god opplæring. 
 
- Gruppa «En aktiv alderdom»  

 Politisk innspill – oppfordrer politiske partier til å mene noe om Tynset som en 
aldersvennlig kommune. Eldrerådet ser dette som viktig.  
Det er gitt tilbakemeldinger fra politiske partier som ønsker å jobbe videre med dette. 
Viktig at «En aktiv alderdom», Pensjonistforeningene og Eldrerådet jobber sammen.  
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Det er viktig å ha fokus på mer enn institusjonsplasser, det er behov for 
bofellesskap/trygghetsboliger for eldre i Tynset. Brukergruppene må være med og 
sette standard for hvordan dette bør utformes. Viktig med pressgrupper for å nå frem.  
«En aktiv alderdom» ønsker møter med entreprenører/utbyggere, deretter se på hva 
kommunene kan bistå med at tomt, tilskudd og samarbeid. Viktig å bli konkret og 
starte et sted, samt ha et konstruktivt samarbeid.  

 
22/49   Møteplan 2023 
 Onsdag 8. februar kl. 13.00 – 15.30 på Loftet 
 Onsdag 29. mars kl. 13.00 – 15.30 på Loftet 
 Onsdag 3. mai kl. 13.00 – 15.30 på Loftet 
 Onsdag 14. juni kl. 13.00 – 15.30 på Loftet 

 
22/50   Seminar for pårørende 8. desember på Tynset 
 Påmeldingsfrist 1.12. Pårørendes situasjon og behov for støtte og avlastning. Det 

kjøres to påfølgende, like kurs i Veslesalen, Rådhuset. Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester i Innlandet er ansvarlig for kurset. Fagdagen er gratis.  

 
22/51   Nettmøte «Leve hele livet» 16.11. – orientering 
 Det jobbes sentralt og ut i kommuner, med tanke på at det blir flere eldre, som også 

lever lenger. Hvordan sammen rigge samfunnet slik at eldre får hjelp når de trenger 
det? Morgendagens utfordringer!  

 
Oppfølgingssaker 
 
22/29   Gjennomgang av Eldredagen 2022 Kvikne + Tynset 

- fortsettelse 
 Arbeidsgruppene nedfeller sine erfaringer, som en plan til neste år.  

 
Eventuelt – saker medlemmene ønsker å ta opp 
 Transport eldre – Nils fremmet sak til kommunestyret gjennom interpellasjon. 

Eldrerådet gir innspill til kommunestyret i forkant av saken.  
 
Neste møte i Eldrerådet: Onsdag 8. februar 2023, Loftet 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 


