FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 07.09.2015 kl. 09:15 - 12:30 i lokal F2 på Rådhuset

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 Hanne Larsen kl. 9.15 - 10.00.
• Rehabiliteringsafdelingen
Der er gået 9 måneder, siden Rehabiliteringsafdelingen flyttede til nye
lokaler på Frederikssund Hospital. Samarbejdet mellem Kommunen og
Region Hovedstanden foregår upåklageligt.
Der er 24 pladser og 2 akutpladser. De 2 akutpladser har været i brug til
rehabilitering, men der er fokus på at holde dem ledige som akutpladser.
Det opleves, at borgere takker nej til akutpladserne, fordi de selv skal
transporterer sig til afdelingen.
Rehabiliteringsafdelingen arbejder i øvrigt med omstilling og
forandringer i forhold til det nye arbejdssted.
• Døgnplejen / Sygeplejen
Døgnplejen er delt op i syv distrikter, som hver især består af social- og
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, 2 sygeplejersker og 1
distriktsleder.
Den resterende del af sygeplejegruppen er delt i følgende specialteams.
o
Akutteam
Akutteamet kan kontaktes af fagpersoner på hverdag mellem kl.
8.00 og 23.00 og i weekenden mellem kl. 8.00 og 20.00.
o

Sårteam
Sårteamet holder til på Sygeplejeklinikkerne på De Tre Ege,
Østergården og Solgården. De har et godt samarbejde med
sårafdelingen på Bispebjerg hospital.

o

Socialteam
Socialteamet tager sig af borgere med demens og forskellige
sociale problemstillinger. I foråret blev der ansat en
socialsygeplejerske.

o

Palliativteam
Det palliative team tager sig af syge og dødende borgere.
Antallet af dødende borgere, der hjemsendes fra hospitalerne er
stigende.

o

Inkontinensklinikken
Der er været 106 borgere igennem klinikken, hvoraf de 46 er
afsluttet. 65 % af de afsluttede borgere er kommet helt eller
delvis af med deres inkontinensproblem. Teamet er tovholder på
revurdering af tidligere og nye blebevillinger.

o

Bostedteam
Sygeplejersker er tilknyttet Mariehjemmet i Slangerup.

o

KOLteam
Indsatsen har eksisteret i en del år og er yderst relevant.

o

Planlægger- og døgntelefonteam
Der kan ringes til døgntelefonen døgnet rundt.
Nødkald hjemtages fra beredskabet og skal fremover varetages
af sygeplejersker i dette team.

o

Aften / nattevagter
Fortsætter som hidtil.

En del vakante stillinger i sygeplejen har afstedkommet et øget
vikarforbrug hen over sommeren, og det har været medvirkende til
udskydelse af organisationsændringerne på sygeplejeområdet. Den
endelige ikrafttrædelse er sket pr. 1. september 2015.
Implementering af Fælles medicinkort (FMK) er i gang.
20 sygeplejersker og assistenter er i gang med at omlægge borgernes
medicinkort.
• Hverdagsrehabiliteringsterapeuter
Organisatorisk er terapeuterne flyttet fra Træningsenheden til
Døgnplejen. Tiltag i forbindelse med Servicelovens § 83 a igangsættes
pr. 1. oktober 2015. Berørte borgere skal vurderes individuelt og efter
potentiale. Efter et forløb på 3 måneder revurderes borgeren.
Beboere på plejecentrene får fokusuger, hvor der ud fra beboernes
ønsker og behov laves en plan for træning og aktivitet.
Fokus ugerne er beskrevet i evalueringsrapporten om FART, som
foreligges politisk i oktober måned.
• Daghjem
I forbindelse med omorganiseringen fik daghjemmet ny leder.
Flere brugere har ytret ønske om en mindre kalorierig kost og i den
forbindelse har daghjemmet indgået et samarbejde med MAD til hver
DAG.
• Træningsenheden
Borgere der skal have trænet ryg og skuldre, henvises i ryk, og der ses
en stigning af ydelser efter Sundhedsloven.
Der arbejdes på samling af Træningsenheden på to lokaliteter.
I det kommende udbud af kørsel arbejdes der på at nedsætte
transporttiden til og fra træning og daghjem fra 1 time til en halv.
2.
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Godkendelse af dagsorden og referat fra 17.08.2015
Dagsorden tilføjes nyt pkt. 5, Sager til høring og orientering. Referat
godkendt.

3.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
Ældrerådets nye brochurer er klar til omdeling og det blev aftalt, at
Ældrerådets medlemmer hver især omdeler brochuren til relevante
lokaliteter rundt i Kommunen.
Der er modtaget invitation til åbent hus arrangement "De søde øjeblikke
skal der være plads til" hos MAD til hver DAG fredag den 25. september
2015 kl. 10.00 - 14.00.
Fredag den 18. september kl. 10.30 - 11.30 har Ældresagen i Skibby og
Nordhøj inviteret til introduktion af den nyindkøbte taxarickshawcykel.
Hanne og Lise Lotte deltager på formandsmøde onsdag den 16.
september 2015 på Nordsjællands konferencecenter i Allerød. Bent er
standby.

4.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Saldo ca. 50.000,

5.

Sager til høring og orientering
Høring af udbudsmateriale på diabeteshjælpemidler.
Udbud tages til efterretning.

6.

Orientering fra Jazz festival i Slangerup
Der var modtaget forkert materiale fra Danske Ældreråd, som
efterfølgende har fremsendt kreditnota vedr. tidligere opkrævet beløb.
Der var stor interesse fra borgerne og Ældrerådet syntes, at det var en
oplevelsesrig dag.

7.

Møde Velfærdsudvalget 10. september 2015
Erik mener, at der er en fejl i notat om hjertestartere. En brugt
hjertestarter skal sendes til et centralt sted i København, hvor
hjertestarteren aflæses for hændelsesforløb.
Høringsmateriale til budget 2016 er tilgængelig på Kommunens
hjemmeside.
Høringsmateriale til budget 2016

8.

Første oktober arrangement
Arrangementet holdes mandag den 28. september kl. 14.00 - 16.30 på
Elværket. Ældrerådet mødes kl. 12.00 på dagen. Der er afbud fra
Jimmy.
Hanne har udarbejdet forslag til annonce, som bringes i Lokal avisen i
uge 38 og 39.
Vibeke og Lise Lotte bager kage.
Vibeke kontakter Elværket ang. bestilling og servicering af lydanlæg.

9.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Den 1. september afholdt Samrådet i Jægerspris temadag, hvor
Christian, Lise Lotte, Vibeke og Rigmor deltog.
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Hanne deltog på bestyrelsesseminar i Danske Ældreråd den 19. - 20.
august og på møde i Regionsældreråd Hovedstadens forretningsudvalg
den 3. september.
Bent og Hanne deltog i Nordgruppe møde. Finn Kamper-Jørgensen
orienterede om forebyggende hjemmebesøg. Bent foreslog, at taletid til
de enkelte Ældreråd tidsbegrænses, så alle får taletid.
Der er Regionsældrerådsmøde den 10. september. Der er afbud fra
Ældrerådet i Frederikssund. I et forslag om vedtægtsændringer ønskes
repræsentanter i forretningsudvalget øget fra 7 til 10. Spørgsmål om en
eventuel kontingentopkrævning er også på dagsorden.
Hanne foreslog, at referater fra Nordgruppe- og Regions
Ældrerådsmøderne blev rundsendt. Det blev besluttet, at der som hidtil
gives en orientering fra møderne på Ældrerådets møde.
Christian og Hanne deltog på borgermøde den 27. august i Valhal, hvor
Sundhedspolitik 2015 - 2020 var emnet.
Jimmy og Hanne var til Byrådsmøde den 2. september, hvor bl.a. ny
procedure for høring af Handicapråd og Ældreråd blev drøftet.
Sagen drøftes på Ældrerådet møde med Velfærdsudvalget den 10.
september.
Erik deltog på markedsdag i Skibby, hvor også Pensionistforeningen og
Brugerrådet fra Nyvej deltog. Erik fik flere henvendelser fra borgere,
som ikke kender forskellen på Ældre Sagen og Ældrerådet. Erik mener,
at Ældrerådet selv er medvirkende til forvirringen og henviste til nyligt
fremsendt brev til Kommunen, hvor Ældre Sagen og Ældrerådet begge
er afsender. Det blev vedtaget, at eventuelle fælles skrivelser fremover
sendes på neutralt papir.
10.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Orientering fra Hanne og Erik.
• Sag nr. 84 Temadrøftelsen: Fremtidens behandling i hjemmet
Udviklingstendensen på ældreområdet betyder, at Frederikssund
Kommune skal finde nye løsninger og nye måder at organiserer
indsatserne på. Sagen forelægges også for Sundhedsudvalget.
•

Sag nr. 85 Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015

•

Sag nr. 86 Orientering om forebyggende hjemmebesøg
Link til bilag til sagen.
Aftale om revision af de forebyggende hjemmebesøg
Udvikling i antallet af borger for forebyggende hjemmebesøg i
perioden 2008 til 2015
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•

Sag nr. 87 Analyse af hjælpemiddeldepotet
På baggrund af udgiftsudviklingen er der foretaget en analyse af
hjælpemiddeldepotet. Første del af analysen er gennemført.

•

Sag nr. 88 Bruger- og pårørendesamarbejde i plejeboligerne
Status på bruger- og pårørendesamarbejde.

Sag nr. 89 Budgetopfølgning 30. juni 2015 - Velfærdsudvalget
Sundhedsudvalget
• Sag nr. 65 Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2015 2019
Ældrerådet har tilsluttet sig høringssvar fra
Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden.
•

Sag nr. 66 Høring af praksisplan for Almen praksis 2015 - 2018
Ældrerådet har afgivet høringssvar.

Fritidsudvalget
Intet.
Teknisk Udvalg
• Sag nr. 155 Status på flextur
Der kræves en dyberegående analyse af flextursbrugernes
rejsemønster for at vurderer sammenhæng mellem
betjeningsomfanget på de ordinære buslinjer og brugen af
flextur.
•

Sag nr. 162 Forespørgsel om ny lokalplan for 14 plejeboliger på
Vibevej i Skibby.
Der skal opføres 14 friplejeboliger a 65 m2 + servicebygninger.
Hvis det realiseres skal plejeboligerne drives af Mariehjemmene.

•

Sag nr. 164 Tillæg til trafikbestilling 2016
Christian orienterende om ændringerne.

Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
11.

Næste møde
Mandag den 5. oktober 2015, Tolleruphøj Roskildevej 160 A, 3600
Frederikssund. Der er afbud fra Christian, Ole og muligvis Hanne.

12.

Eventuelt
I nyhedsbrev nr. 3, 2015 fra Danske Ældreråd, bringes en artikel om
frivilliges erstatningsansvar og -krav. Ældrerådet spørger til om
Kommunens brochure skal tilrettes.
Erik spørger, om DUO cyklerne også kan benyttes af hjemmeboende
ældre i forbindelse med genoptræning.
Bent undrer sig over, at der bruges penge på ny belægning på villavej i
stedet for en mere befærdet vej, der også trænger til ny belægning.
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