Dialogmøde: Onsdag d. 12.11.14 kl. 12-14 Egetoft, Egtved
Referat
0. Baggrund for mødet: Kirsten Spøer bød velkommen og fortalte, at lignende
møder har været afholdt i Give i flere år til stor glæde for alle.
1. Referent: Ingrid Laudal
2. Bordet rundt: Alle gav en kort præsentation af sig selv.
- Hvem er vi?: Sundhedsvejlederne med forebyggende arbejde skal tilbyde alle
over 75 år besøg. I brevet om det første besøg vil der altid være sat dato på.
Efterfølgende vurderes det fra gang til gang om brevet er med mødedato eller ej.
Vejlederne opfordrede til, at folk tager imod besøget imedens de er friske, fordi det
giver mulighed for at vejlede om tilbud og muligheder, inden der opstår problemer.
Vejlederne har altid tasken fuld af foldere omhandlende de mange tilbud fra
foreninger og centre.
Der henvises til hjemmesiden http://www.aktivtaeldreliv.dk hvor alle kan få
aktiviteter med, men det kræver at man selv sørger for at oplysningerne er de
korrekte.
- Hvorfor er vi her?: Egtvedgruppen var organisatorisk under Ældre hjælper ældre
som blev nedlagt pr. 1.1.2014. Egtvedgruppen ophørte i marts 2014 da de kun fik
3500 kr. i § 18 tilskud mod det ansøgte på ca. 25.000 kr. Med opbakning fra alle de
frivillige har FrivilligCenter Egtved påtaget sig opgaven. Gruppen har fået bevilliget
10.000 kr. i §18 midler som skal dække kørselsudgifter, som er den væsentligste
udgift, en årlig udflugt og et adventsmøde. Under Egtvedgruppen hører indkøbs- og
besøgsvenner samt stolegymnastik i Jerlev/Ødsted området. Der forsøges opstartet
stolegymnastik i Overgårdområdet i samarbejde med Kirsten Spøer, der er 3
frivillige som vil påtage sig opgaven som instruktører.
Dementkonsulent Annelise Jensen fortalte om et nyt tiltag for yngre demente, hvor
de mødes en gang om måneden på Lindegården. På Egetoft er der Egecafeen for
demente og deres pårørende. Et samarbejde med Ældre Sagen hvor Karen
Thomsen er tovholder.

Tove Bramming som hidtil har været leder af distrikt 1, (sosuhjælpere i Egtved)
fortalte at der stadig er sosuhjælpere, som møder ind på Hejlskov, og via skærm er en
del af planlægningen fra Vejle. Tove er nu ny leder på Stensvang, og kunne fortælle
om den nye dementaflastningsafdeling, som er et tilbud til demente, hvor situationen
i hjemmet er blevet for svær. Her er ansat specialuddannet personale, som virkelig
kan gå ind i den enkeltes problem. Opholdets længde vil kunne variere.

3. Er der områder, hvor vi kunne ønske et samarbejde med nogen af de andre
deltagere: Det nye initiativ med stolegymnastik er klart et samarbejde med
forebygger og dementkonsulent, da det er dem der skal komme med deltagerne.
Kirsten Spøer vil undersøge i Sundhedsafdelingen, om der er nogen, som kan stå
for et kursus for såvel de nye vejledere, som dem der er i Ødsted og Jerlev.
Kirsten Klarsø fortalte om vågetjenesten, hvor den enkelte har vågevagt ca. 4 -5
gange om året. De mangler flere, også gerne mænd.
Telefonstjernen under Ældre Sagen vil også gerne ringe til flere.
Værktøjskassen har haft mindre at lave i år.
Ordet besøgsven er ikke godt for alle, var det en ide at ændre navnet
til aktivitetsvenner.
Nogle afholder sig for at blive besøgsven, fordi de synes det er for bundet
en opgave, så måske skulle ordningen tænkes mere fleksibel.

4. Har nogen spørgsmål?: Diskussion om besparelser kontra de frivilliges opgaver.
Det kan nogen gange være svært at vide, hvad man må som frivillig. Som borger i
samfundet må man hjælpe som borger til borger, men selvfølgelig må man ikke
udføre de ansattes arbejde. Der kan opstå situationer, hvor de ansatte må opgive at
komme tæt på en borger, hvor den frivillige måske bedre kan, her er det vigtigt
med en god dialog.
5. Dialogmøde? Hvornår?: Onsdag den 11. november 2015 kl. 13.00 til 15.00
på Egetoft.

Billeder fra mødet:

