FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 02.03.2015 kl. 09:15 - 12:30 - Solgården M.P.
Jensensvej 4, Slangerup
MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Hanne Vedersø
Rigmor Nielsen - afbud
Vibeke Davids Hansen
Erik Nielsen

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen - afbud
Jimmy Sarvad

Dagsorden
1.
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Orientering fra kommunen
v/ Afdelingsleder Hanne Larsen kl.9.15 - 10.00
Orienterede om plejeboliger.
•

Projekt FART
FART som står for Frivillig, Aktivitet, Rehabilitering og Træning.
Projektet har kørt i to år og skal afrundes i marts og derefter
evalueres. Til brug for evaluering har medarbejderne svaret på
spørgeskemaer undervejs i projektperioden. I det sidste
spørgeskema, skal medarbejderne svare på, hvordan de føler sig
klædt på til at løse den fremtidige opgave.
Det fortsatte arbejdet vil stadigvæk indeholde fokusuger for
beboerne.
Tilsynsenheden uanmeldte besøg, har også haft fokus på
elementer i projekt FART, resultatet vidner om trivsel på
plejecentrene.

•

Det gode måltid
Det gode måltid udspringer af Handleplan for Ældre. Det har
været en god proces. I forløbet er der lagt vægt på
værtinderollen og elementer, der skal til for at skabe en hyggelig
og god atmosfære. I 2015 vil der være fokus på
ernæringsscreening, og der har allerede nu været afholdt
temadag for medarbejderne. Ved indflytningssamtalerne bliver
ernæringssituationen drøftet med kommende beboere og
pårørende, og i særlige tilfælde kan diætist Helene Meden
tilkaldes.
Hanne Vedersø oplyste, at pårørende skal bestille mad 3 uger
før, hvis de har planlagt at spise sammen med beboeren. Hun
foreslog, at der kunne være mulighed for køb af en akut ret.
Hanne Larsen drøfter med lederne, hvordan pårørende kan købe
et måltid mad.
Plejetestamente
Ældrerådet har tidligere foreslået, at der indføres
plejetestamente. Hanne Vedersø har rekvireret bogen "Jeg har

lyst til at fortælle dig noget". Bogen er fra Center for
Sundhedsfremme i Varde kommune og koster 50,00 kroner.
Hanne Larsen bringer informationen videre til
demenskonsulenterne.
•

Samarbejde med pårørende
I 2015 vil plejeboligområdet have særligt fokus på samarbejdet
med pårørende. Solgården og De Tre Ege har netop afholdt
beboere - pårørende møder, hvor temaet blev drøftet. Der
forventes en samlet status i løbet af året.
Der etableres en pårørendegruppe for ægtefæller til beboere på
plejecentrene. Det bliver i første omgang en samlet gruppe for
hele kommunen, og mødestedet bliver på Tolleruphøj. To
medarbejdere er tovholdere for gruppen.
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•

Lille Ruth
Projekt Lille Ruth fortsætter i 2015, hvor omsorgsklovnen Lille
Ruth besøger Haven, Nordhøj 4 og De Tre Ege.

•

De Tre Ege
Hanne Vedersø har været til fernisering af vægmaleri på De Tre
Ege. Maleriet hænger i hyggestedet (den gamle cafe) og er
malet af beboerne i samarbejde med socialpædagog Stine
Stokholm Lunn. Maleriet er inspireret af omgivelserne i
Jægerspirs.

•

Pedershave
Planche over nuværende og kommende byggeri gik bordet
rundt. Valg af hovedentreprenør på projektet bliver valgt
indenfor den kommende måned. Byggeriet påbegyndes i
efteråret og forventes indflytningsklart ved årsskiftet 2016 2017. Referencegruppen bliver indkaldt til møde, når
entreprenøren er valgt.

•

Tolleruphøj
Den gamle rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj skal ombygges
til plejeboliger. Det er endnu ikke besluttet, hvordan eller hvor
omgribende ombygningen skal være. Ibrugtagning af nye
boliger afhænger af hvor omfattende ombygningen bliver.

•

Projekt pulje "Det gode hverdagsliv"
Frederikssund kommune tildeles kr. 147.775,00 i 2015 til indkøb
af duocykler. Ældrerådet ønsker et overblik over, hvor tit
cyklerne og busser bruges.

Rundvisning på Solgården
v/ Områdeleder Gitte Grass kl. 10.00 - 10.45
Gitte viste rundt på Solgården og orienterede om dagligdagen.

3.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 02.02.2015
Godkendt med bemærkning til pkt. 6: Det var brugerpanelet og ikke
borgerinddragelsesudvalget, der har afholdt møde om den siddende
transport.

4.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
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•

Lise Lotte gjorde opmærksom på, at Ældrerådsmøderne er

fastsat til at slutter kl. 12.30, hvis der er behov for at gå før tid
bedes det oplyst til formanden før mødets begyndelse.

5.

•

Ældrerådet har modtaget forespørgsel fra Jazz og
markedsdagen i Slangerup vedr. stand på markedspladsen.
Arrangementet holdes den 22. august 2015 fra kl. 9.00 - 16.00.
Jimmy er udnævnt til tovholder og Christian deltager på dagen.
Hanne sørger for informationsmateriale fra Danske Ældreråd.

•

Koordinationsudvalget i Ældresagen foreslår et fællesmøde med
Ældrerådet. Ældrerådet melder tilbage, at mødet kan arrangeres
i uge 17, bortset fra den 21. og 23. april, og at Ældrerådet
afventer en dagsorden.

•

Den 11. og 12, maj afholder Danske Ældreråd
Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference
"Forandringer i omsorgen for ældre" på Hotel Nyborg Strand.
Hanne, Christian, Lise Lotte og eventuelt Rigmor og Betina
deltager. Hver deltager skal vælge 2 seminarer, og give Lise
Lotte besked senest fredag den 6. marts, hvorefter hun sørger
for samlet tilmelding.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Pkt. udgår.

6.

Sager til høring og orientering
Christians oplæg vedr. kollektivtrafik blev godkendt og medsendes
referatet. Betina videresender det til rette vedkommende i Teknik og
Miljøafdelingen.
Lise Lotte udarbejder høringssvar på sundhedspolitikken og udbud af
stomiprodukter. Høringssvar medsendes referatet.

7.

8.

Møde Velfærdsudvalget 16. april
Lise Lotte fremsender forslag til dagsorden til formanden for
Velfærdsudvalget Kasper Andersen.
Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Som Ældrerådsrepræsentanter på omsorgscentrene, har Hanne og Ole
været til møde på henholdsvis De Tre Ege og Pedershave. Hanne har
været til fernisering af vægmaleri på De Tre Ege.
Christian og Erik deltog på møde arrangeret af Pensionistforeningen i
Skibby vedr. flextrafik.
Hanne deltog på formandsmøde i Danske Ældreråd og på mødet i
koordinationsudvalget "Folkebevægelsen mod ensomhed".
Vibeke og Hanne deltog på Nordgruppemøde den 26. februar, hvor der
var orientering fra formanden og orientering fra Danske Ældreråd
v/Hanne. Derudover var der erfaringsudveklinger kommunerne imellem
og drøftelse af frivillige og pårørende - hvad må de, og skal de.
Lise Lotte har afholdt telefonmøde med AD Media. Næste step i
processen bliver besøg af fotograf, tekstforfatter og udkast til layout.
Når alt er på plads forventes pjecerne klar inden for 11/2 måned.
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Der afholdes Regionsældrerådsmøde den 11. marts, hvor Lise Lotte og
Christian deltager.
9.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Dagsorden til Velfærdsudvalgsmødet var først tilgængeligt på
hjemmesiden mandag formiddag.
Ældrerådet udtrykte stor utilfredshed over dette.
Sundhedsudvalget
Orientering fra Jimmy.
Fritidsudvalget
Intet.
Teknisk Udvalg
Intet.
Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.

10.

Næste møde
Mandag den 13. april kl. 9.15, mødelokale F2 på rådhuset.

11.

Eventuelt
Sag om ændret høringsprocedure kommer først på
Velfærdsudvalgsmødet i april.
Hvad er opgaven for Ældrerådsrepræsentanterne på plejecentrene?
Punktet tages op på næste møde i Ældrerådet.
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