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Sak nr.
14/20

Godkjenning av innkalling
Godkjent med bemerkning at møtedato i overskrift er feil.
(Rettet i arkiv.)

15/20

Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte, 05.03.2020
Godkjent.
Utdyping av «Eventuelt 13/20»: Det arbeides med søknad om
midler fra fylket, samt midler for tiltak på sykehjemmet. Midler
mottatt for arbeide i «Sansehagen.»

16/20

Saker til formannskapet (Jan Dukene)
- Aldersgrense er 70år for å kunne velges til tingrett eller
lagrett. Det bør arbeides videre med en heving av
aldersgrensen.
- Eldrerådets årsmelding 2019. Orientering til neste
kommunestyremøte anbefales. Arne Bjørnstad vurderer.
- AKSON; Alle kommuner er invitert til å tegne
intensjonsavtale om utvikling av en digital løsning for
helhetlig samhandling og felles kommunal journal. «En
innbygger – en journal». Orienteringsmøte; Webinar for
kommunene 5 juni.
- Handlingsplan 2021 – 2024. Ingen saker relatert Eldreråd.

17/20

Orientering om I4Helse (Arne Bjørnstad)
Velferdsteknologi – formål: hjelpemiddel for bruker og helsevesen.
Bedre livskvalitet.
Opprinnelig 100 personer i landet med opplæring innen
velferdsteknologi. 5 personer i østre Agder. Møter med disse hver
annen måned, for informasjonsutveksling og oppdatering.
Brukerråd med representanter fra nær – kommunene.
Eldrerådet bifaller Arnes engasjement, og ser fram til hvordan buk
av VFT løsningene utvikles i kommunen.

18/20

Orientering fra kommuneoverlege vedrørende Corona –
situasjonen.
Punktet utgår da kommuneoverlegen har arbeide utenfor
kommunen denne dagen. Ingen informasjon mottatt.

19/20

Tina Heggekroken, ergoterapaut. Orientering.
«Pårørendekontakt for personer med demens.»
Heggekroken er ansatt i en prosjektstilling med varighet fram til
mars 2021. Midler fra Fylkesmannen.
Hovedområde er demens, personer som er rammet og deres
pårørende. TH er medlem i helseteam som skal utarbeide
demensplan.
Driver «helsefremmende hjemmebesøk» og kontakt med personer
fra 78 år. Utarbeidet informasjonsmappe med nyttig informasjon
for brukere og pårørende. Brenner for dette arbeidet og er
engasjert innenfor VFT. Eldrerådet heier på Tina og ser fram til et
godt samarbeide.

20/20

Foredrag i Velferdsteknologi høsten 2020
Pensjonistforbundet tilbyr foredrag om velferdsteknologi. (WEB)
Eldrerådet ønsker et slikt møte velkommen, helst fysisk i
Tvedestrand der fokus legges på Tvedestrands status og planer
framover.
Planlegges videre i Eldrerådet.

21/20

Sansehagen
Formann har plantet i Sansehagen! Det er kjøpt inn sandkasse (til
barn som besøker pårørende). Ønske om sittegruppe.
Eldrerådet godkjenner innkjøpet.

22/20

Webinar 28 Mai. Ingen samlet aktivitet. Individuelt engasjement.
Elsykler: Reparert og i bruk. Oppbevaring belegger paviljong. Det
søkes etter alternativ plassering (Ragnar)
Søknadsskjema helse og omsorgstjenester. Styret har gitt
innspill til tekst.

23/20

Eventuelt:
Kriseledelse /Corona; Tvedestrand kommune har ikke innkalt
Eldrerådet til møtene i kriseledelsen. Kritikkverdig.

Telenor satsning innen VFT. Eldrerådet bør oppdatere seg.
Konf. Tore Grytting Andersen. (Sekretær tar kontakt)

Steinar Nilsen
Sekr.
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