
 

 

Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem 

 

 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler    Dato 

       Aud Solli Sjåvåg, 97081530  27.08.2019 
 

 

Referat fra møte i Eldrerådet 27.0819 

 
Tilstede: Arne Bjørnstad, Anne Lise Sundsdal, Anders Grændsen, Ragnar Lofstad,  

Edle Johnsen, Berit Bakken, Aud Solli Sjåvåg, Christine Widding Kaspersen og Hege Bjerkseth  

 

Forfall: Aase Ellen Monrad Haugen. 

 

Sak nr.  

31/19 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

32/19 Godkjenning av referat fra møtet, 13.06.2019 

Godkjent 

 

33/19 TELMA (telemedisinsk avstands-oppfølging) ved Christine Widding Kaspersen 

TELMA-prosjektet er ferdig i 2019. (Viser til utdelt info-brosjyre i møtet og som er 

spredt rundt i kommunen.)  

Hensikten med prosjektet er å skape trygghet og mestring, oppdage forverring av 

sykdom tidligst mulig, og redusere behov for innleggelser. Tjenesten kan 

utsette/erstatte behov for andre tjenester. 

Helsepersonell med spisskompetanse kan følge opp pasienten hjemme ved hjelp av 

nettbaserte (PC, nettbrett, video og/eller telefon) tjenester. 

Det innstalleres hjelpemidler hjemme slik at pasienter og helsepersonell kan 

kommunisere med hverandre. Pasienten kan selv ta prøver og sende resultatene via 

nettet samtidig som de kommuniserer med helsepersonell. Fastlegen har dte 

medisinske ansvaret. Ordningen legger til rette for at flere instanser(fastlege, 

legevakt, m.v) kan kontaktes om nødvendig. 

I prosjektet er oppfølgingen knyttet til følgende brukergrupper: 

*KOLS(kronisk oppstruktiv lungesykdom) 

*Diabetes type 2 

*Hjertesvikt 

*Flere kroniske sykdommer samtidig, komorbiditet 

*Utfordringer knyttet til psykisk helse 

Det er noen kriteringer som er lagt til grunn for å delta i prosjektet og deltaker må 

søke selv, evt. få hjelp av fastlegen. 

UiA ved leder Carl Erik Moe gjør analyser i forhold til målene som er satt i 

prosjektet. 

Prosjektet gir en god grobund for å arbeide videre med telemedisin. 

 

I Tvedestrand kommune er det 3 brukere per i dag. Hege Bjerkseth i OR(avd. for 

Omsorg og Rehabilitering) er kommunens ressursperson på dette feltet. 



NVP – Avstandsoppfølging i Agder. Prosjekt 2018 – 2021 går parallelt. 

De som er med i prosjektet skal få fortsette med ordningen hvis de selv ønsker det. 

I dag er det sentraler i Arendal, Kristiansand og Farsund. 

 

34/19 Prøveprosjekt – Statlig finansiering av kommunens helse- og omsorgstjenester 

Til høring i Eldrerådet 

Eldrerådet diskuterte saken med bakgrunn i Rådmannens saksframlegg med forslag til 

vedtak og med henvisninger til https: // www. helsedirektoratet. no/  – arkivsak-

dok:19/10985 – 1, et skriftelig vedlegg; 1 Sammendrag og et møte i Lillesand 

kommune, hvor representanter fra Tvedestrand kommune fikk høre om erfaringer og 

resultater fra prosjektet så langt.  

Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig 

finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi: 

*Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og 

*Riktigere behovsdekning for innbyggerne 

Prosjektet har pågått 3 – 4 år i 6 av landets kommuner og skal videreføres fra 2020 

med nye/flere kommuner til 31.12.2022. Etter dette tidspunkt trappes intektspåslaget 

fra staten gradvis ned fram til 2025. 

I håp om å bedre tildelingsprosessen av tjenester til aktuelle brukere, få en bedre 

kommunikasjon, økt kompetanse,  

vil et enstemmig Eldreråd støtte Rådmannens forslag til vedtak – Alternativ II: 

“Tvedestrand kommune søker om deltakelse i forsøksordningen om statlig 

finansiering av kommunens helse og- omsorgstjenester. Dersom kommunen blir tatt 

ut til deltakelse i forsøket, forutsettes det at kommunestyret får seg forelagt 

samarbeidsavtalen mellom Helsedirektoratet og Tvedestrand kommune til 

godkjenning”. 

 

35/19 Eventuelt 

Fra Fylkesrådmannen, politisk sekreteriat inviteres aktuelle ansatte/politikere i 

kommunen til Eldrerådskonferanse 25. september 2019 på Strand Hotell, Fevik. 

Temene er: Ensomhet blant eldre og Eldrerådenes rolle i kommuner og 

fylkeskommuner. Hvordan legge til rette for god dialog og samarbeid i regionen? 

Påmeldingsfrist: fredag 13. september 2019 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Aud Solli Sjåvåg 

sekretær 

 

 

 

 

 

Kopi: Ordfører, Rådmann, Ass. Rådmann, Leder i livsløpskomiteen, Enhetsleder i OR, Elias Lien, 

Helene Tveide 


