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Sak nr.  
8/20 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 
9/20 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte, 30.01.2020 

Godkjent 
10/20 Saker til formannskapet (Jan Dukene) 

Ingen saker for Eldrerådet. 
11/20 Orientering fra møtet om «Velferdsteknologi Agder 2020» (Jan 

Dukene) 
 
27. og 28. februar hadde et rikholdig program og noen spennende 
innlegg.  
Ulik tilnærming til nytteverdien og bruken av velferdsteknologi.  
Trakk ut hva som var aktuelt for Eldrerådet. 
Dag 1: 
Det vil bli kontinuerlig endring innenfor dette området. Det vil bli store 
endringer også når det gjelder yrkesgrupper. 
På konferansen kom det fram at vi var kommet langt i Tvedestrand. 
Utfordringene for oss er å få satt velferdsteknologiens nytteverdi ut i 
praksis. 
Enhetsleder i OR har en sentral rolle i å få satt mulighetene i 
velferdsteknologien ut i praksis. Vi har alle forutsetninger til å ta i bruk 
tilgjengelige hjelpemidler. 
TELMA (telemedisinsk avstands-oppfølging) for kronikere som 
diabetikere, COLS-pasienter, hjertepasienter. Holder på med tilbud også 
innen psykisk helse. Et av innleggene satt fokuset på brukerperspektivet. 
Hvem er brukeren? 



Dag 2: 
Det må arbeides videre med helhetlig journalføring i helsevesenet. 
Sårbarheten. Her er det noen utfordringer som må løses. 
Velferdsteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mindre 
personell. 
Under paralellseksjonene valgte våre representanter; TELMA. 
Målet med velferdsteknologien er: 
* å gi bedre livskvalitet 
* å finne gode løsninger 
* å gi bedre pasientforløp 
* å få økonomisk gevinst 
Viser videre til: I4Helse på nettet. 
Vi har uante muligheter. 
Eldrerådet har en viktig ambasadør i Tvedestrand; medlem Arne 
Bjørnstad,- sammen med fire andre i østregionen. 
Oppfølging er sentralt for at igangsatte tiltak holdes i gang og utvikles, 
og for at flere skal få nytte av alle mulighetene som ligger i tilgjengelig 
velferdsteknologi. 
 

12/20 Eldrerådet; Aktiviteter / Ansvarlige / Omfang og mål. (Ragnar 
Lofstad) 
 
* Oversikt over aktiviteter Eldrerådet (Foreløpig oversikt) 
* Innspill fra OE 
* Tekn. Hjelpemidler implementering i Tvedestrand.  
(Underlag fra T. Gryting) 
 
Leder, nestleder og sekretær danner ei arbeidsgruppe og henter inn 
nødvendige ressurser underveis i arbeidet. 
 

13/20 Eventuelt 
 
1. Årsmelding 2019 – Vedtatt  
Noen eksemplarer legges ut i kommunen, biblioteket og på 
Strannasenteret. 
 
 
2. Søke midler fra fylket. 
Arne Bjørnstad tar initiativ til dette i samhandling med frivilligsentralen. 
 
3. Søke om penger fra Gjensidigestiftelsen. 
Tiltak i Sansehagen eventuelt andre tiltak i tilknytning til Strannasenteret. 
 
4. Handle-tralle («kiosk») til Strannasenteret. 



(Viser til henvendelse/mail fra fagleder på sykehjems-avd. 2 på 
Strannasenteret) 
Eldrerådet anbefaler at frivillige eller en fra organisasjonen søker om kr. 
10.000 fra Gjensidige-potten til tralle. 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Aud Solli Sjåvåg 
Nestleder 
 
for 
Steinar Nilsen 
sekretær 
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