FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 01.06.2015 kl. 09:15 - 12:30 på Nordhøj,
Nordhøj 4, Skibby

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Hanne Vedersø
Rigmor Nielsen
Vibeke Davids Hansen
Erik Nielsen

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
1.

Orientering fra kommunen
v/ afdelingsleder Pia Winther
• Ny organisering i Ældre og Sundhed
Den nye struktur i Ældre og Sundhed er gældende fra 1. juni
2015, og det fejres ved en lille happening mandag eftermiddag.
Døgnplejen er opdelt i syv distrikter, hvoraf de fire holder til på
Østergården og de resterede tre på De Tre Ege.
Hvert distrikt består af en distriktsleder, en planlægger,
sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter og
social- og sundhedshjælpere.
Den nye struktur har været behandlet i kommunens MED
struktur, hvor medarbejderne har haft mulighed for at stille
spørgsmål og komme med input til den nye organisering.
•

Tværfagligt kompetenceteam
Der er ansat yderligere en diætist, som aflønnes af ældrepuljen.
Et af fokusområderne for diætisterne er ernæringsscreening af
ældre hjemmeboende borgere og beboere på plejecentre i
kommunen. Herudover skal der tilbydes undervisning til al
sundhedsfagligt personale i Ældre og Sundhed.
Et andet fokusområde er samarbejdet med Rehabiliterings
afdelingen, hvor diætisterne skal understøtte, råde og vejlede i
forhold til ernæring og følge op når borgere udskrives til eget
hjem.

•
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Brugertilfredshedsundersøgelse
Administrationen har vurderet, at der kan kigges nærmere på
følgende tre områder:
o
Tilfredsheden med den mad der leveres.
o
Viden om hvem man kan kontakte med spørgsmål til

o

Døgnplejen.
Antallet af hjælpere i hjemmet.

Det fælleskommunale køkken Mad til Hver Dag har igangsat en
brugerundersøgelse, hvor de har sendt spørgeskemaer til
samtlige borgere, der modtager mad fra Mad til Hver Dag. Den
samlede rapport skal forelægges for Velfærdsudvalget i august
måned. Herefter tages stilling til de indsatsområder, der skal
arbejdes videre med.
Der er søgt puljemidler til "Udvikling af bedre rammer for det
gode måltid for ældre". Puljemidlerne er endnu ikke fordelt.
Den nye organisering i Døgnplejen skal medvirke til at
tydeliggøre kontaktpersonerne. Akutteamet får pr. 1. juni
tilknyttet en Vagttelefon, 47 35 27 28, som besvares i døgnets
24 timer.
Den nye organisering skal også medvirke til at reducere antallet
af medarbejder i det enkelte hjem.
•

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp
Ældrerådet spurgte til sammenhængen mellem visiteret og
leveret tid i Døgnplejen. Pia Winter undersøger og vender
tilbage.

•

Brugerstyrede centre
Pia Winther er kommunens kontaktperson i forhold til de
brugerstyrede centre.
Den 19. maj blev det årlige fællesmøde med Formanden for
Velfærdsudvalget Kasper Andersen, repræsentanter fra
kommunen og de brugerstyrede centre afholdt.
For at få et overblik over ressourcer og behov har kommunen
igangsat en analyse af de brugerstyrede centre. Analysen tager
udgangspunkt i aktiviteter og antal besøgende for et helt
kalenderår. Den samlede analyse skal forelægges
Velfærdsudvalget i august måned.

•

Frivillighed
Kommunens to frivillighedskoordinatorer er ansat under Pia
Winther i det tværfaglig kompetenceteam.
Frivillighedskoordinatorerne samarbejder med Lundebjerggård
om en mentorordning, hvor frivillige henter borgere i eget hjem
og følger dem til aktiviteterne på Lundebjerggård.
I Skibby er startet en middagsklub, hvor der på nuværende
tidspunkt er 10 brugere og otte frivillige tilknyttet. De mødes en
gang pr. måned, men har ønske om at mødes hver 14. dag.
Kommunens forslag om at oprette et frivillighedskorps er sat i
bero. Ideen bag var at sikre rammerne for de frivillige, som ikke
ønsker at være medlem af en forening.
Hanne Vedersø oplyste, at Danske Ældreråd har drøftet
problematikken om forsikring af frivillige med en advokat, som
oplyste, at der ingen problemer er i forhold til forsikring og
frivilligt arbejde. Hvis der køres med borgere i egen bil, skal
egen forsikring dække evt. uheld.

Ældrerådet har fået oplyst, at der udfærdiges "ansættelses
kontrakter" for frivillige. Ældrerådet ønsker at se en kontrakt.
Pia Winther har undersøgt sagen. Den nuværende aftale om
frivillighed, som er gældende for plejeboligområdet, er politisk
godkendt i oktober 2012. En revideret udgave er undervejs.
•

Haven
Jimmy Sarvad viderebragte spørgsmål fra Haven.
På et beboermøde i Haven, blev det foreslået, at beboere og
personale selv skulle stå for madlavningen. Kan det lade sig
gøre?
Pia Winther oplyser, at døgnkostenheden meldes ind en gang
pr. år til det fælleskommunale køkken MAD til hver DAG.
Kommunen er forpligtet til at aftage 95 % af de indmeldte
døgnkostenheder. MAD til hver DAG tilbyder et "rå bulk"
koncept, hvor kød og grøntsager leveres råt og kan tilberedes
lokalt på centrene.

2.

Rundvisning på Nordhøj
v/ Områdeleder Bente Frøberg Aastrup kl. 10.00 - 10.45
Bente Frøberg Aastrup orienterede om Nordhøjs samarbejde med
Ældresagen, ansættelse af aktivitetsmedarbejder, vægmalerier og
overvågning af demente borgere. Derefter var der rundvisning på
Nordhøj.

3.

Godkendelse af dagsorden ogreferat fra04.05.2015
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
Omdeling af årsberetning 2014 fra ÆldreForum
Oplæg til brochurer produceret af AD Media, blev sendt bordet rundt.
Den sidste finjustering mangler, og Lise Lotte Due foreslog, at
arbejdsgruppen holder et telefonmøde med AD Media om de sidste
detaljer.

5.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Saldo er status quo.

6.

Møde med Velfærdsudvalget 10. september 2015
Koordinationsudvalget i Ældresagen og Ældrerådet har i samarbejde
udfærdiget brev til Formanden for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen,
om behovet for flere aflastnings- og plejehjemspladser. Kasper Andersen
ønsker at drøfte problemstillingen, og Hanne Vedersø foreslog, at
Koordinationsudvalget deltager på første del af fællesmødet mellem
Ældrerådet og Velfærdsudvalget den 10. september.
Punktet tages op igen på møde i august.
Der afholdes fællesmøde med Sundhedsudvalget den 18. august 2015.
Lise Lotte Due udarbejder dagsorden, som medsendes referatet.
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7.

Sager til høring og orientering
Til høring:
Sag 42: Revideret kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering
Høringssvar er afgivet.
Kvalitetsstandarden er ændret således, at det fremgår, at pårørende
eventuelt også kan indgå i forbindelse med opstilling af mål for
rehabiliteringsforløbet.
Til orientering:
Sag 40: Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen
Se orientering fra Pia Winther.
Sag 41: Effekten af indsatser i det nære sundhedsvæsen
Ældrerådet ønsker at drøfte sagen på fællesmødet med
Sundhedsudvalget.
Sag 43: Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp
Se orientering fra Pia Winther.

8.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Der er afholdt årsmøde i Hornsherred almennyttige Boligselskab afdeling
Parkvej, og afdeling Nordmandsvænge, hvor Erik Nielsen deltog.
Erik Nielsen deltog ved indvielsen af bibliotekshaven i Skibby.
På baggrund af møde mellem Ole Klenke og journalist fra Lokal avisen,
er der bragt en artikel i avisen om nybyggeriet ved Pedershave. Ole
Klenke har talt med journalisten om pressedækning af Ældrerådets nye
brochure.
28. maj blev der afholdt konstituerende møde i Danske Ældreråd, og
Hanne Vedersø blev genvalgt som 1. næstformand.
Jimmy Sarvad og Hanne Vedersø har deltaget på møder i Haven og på
De Tre Ege.

9.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Orientering fra Hanne.
• Sag nr. 49 Meddelelser
Nationale resultater af det offentliges digitale kommunikation
med ældre borgere.
•

Sag nr. 50 Orientering om integrationsindsatsen

•

Sag nr. 51 Statistik fra Ankestyrelsen 2014
Ældrerådet orienteres.

•

Sag nr. 52 Fremtidig organisering af hjerneskadeområdet
Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 53 Status på rehabiliteringsafdelingen

•

Sag nr. 54 Status på etablering af nye plejeboliger på
Tolleruphøj

•

Sag nr. 55 Revideret kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering
Sagen har været til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 56 Status på udbud af elektronisk nøglesystem
Sagen har tidligere været til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 57 Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp
Sagen har været til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 58 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2015
Erik Nielsen sætte spørgsmål ved, om Bydelmor projektet til
målgruppen af sårbare kvinder, der lever isoleret, skal
finansieres af § 18 midler.

•

Sag nr. 59 Ændring af fritvalgsmodel for indkøbsordning for
visiterede hjemmeboende borgere
Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 60 Efterkalkulation af timepriser frit valg

•

Sag nr. 61 Samarbejde vedrørende brandforebyggelse

•

Sag nr. 62 Omlægning af gårdhaver på Pedershave
Ole Klenke orienterede om omlægning af gårdhaver.

•

Sag nr. 63 Budgetoplæg 2016-2019

Sundhedsudvalget
Intet.
Fritidsudvalget
Intet.
Teknisk Udvalg
• Sag nr. 97 Høring om forslag til ny flexturtakst
Christian Heiberg sender forslag til høringssvar til Teknisk
Udvalg. Efterfølgende har Jens Ross Andersen bekræftet
modtagelsen af mail.
Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
10.

Næste møde
Mandag den 17. august 2015, mødelokale F2 på Rådhuset.

11.

Eventuelt
Fotografen kom kl. 10.00 og tog billeder til Ældrerådets brochure.
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