Ældrerådet Frederikssund

Referat fra ekstraordinært Ældrerådsmøde den 16.5.2015 kl. 10.30 - 12.00 hos Lise Lotte Due
Deltagere: Lise Lotte Due, Hanne Vedersø, Rigmor Nielsen, Erik Nielsen og Vibeke Davids Hansen
Fraværende: Christian Heiberg, Jimmy Sarvad, Bent Jakobsen og Ole Klenke
Dagsorden:
1) Høringssvar til Ændringer til kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering
2) Møde med Ældre Sagen den 19.5.2015
3) Eventuelt
Ad 1:
Christian Heiberg har sendt forslag ind om kommentarer til øvrige kvalitetsstandarder - drøftes på et
senere møde - på dette møde drøftes alene kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering.
"Hvem kan modtage ydelsen" - meget fin og præcis formulering i forhold til den oprindelige
kvalitetsstandard.
"Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen" - her ønskes i sidste punktum tilføjet og eventuelt pårørende.
Ældrerådet finder det relevant, at pårørende til f.eks. demente kan deltage i samtalen omkring
hverdagsrehabiliteringen. Vi forslår derfor at sætningen kommer til at hedde "Målene fastsættes i
samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende"
"Forløbet kan indeholde følgende indsatser" - Ældrerådet finder det meget vigtigt, at "Indsatser rettet mod
ensomhed og Indsatser rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet" ikke glemmes eller nedprioriteres til
fordel for de fem førstnævnte indsatser.
"Ydelsens omfang" - her ønskes i første afsnit tilføjet "når det drejer sig om personlig pleje", således at
sætningen kommer til at hedde "Hverdagsrehabilitering kan udføres DØGNET RUNDT afhængig at den
enkelte borgers behov for træning, støtte og vejledning, når det drejer sig om personlig pleje"
Ad 2)
Ældrerådet vil foreslå, at dagsordenen på møderne med Ældre Sagen fremover vil blive mere fremadrettet.
Ad 3)
Det foreløbige udkast til Ældrerådets brochure blev præsenteret. Det ser ud til at blive en fin publikation,
når de rettelser, som vi har til udkastet, bliver implementeret.
Fotografen kommer til mødet på Nordhøj den 1.6.2015 for at tage nye billeder, da et par medlemmer var
fraværende da de første billeder blev taget den 4.5 2015.
Den 17.5.2015
For referatet Vibeke Davids Hansen

