Ældrerådet i Lejre Kommune

23. oktober 2015

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 13. oktober, 2015 kl. 10.00

Hvalsø Rådhus
Deltagere:

Keld Mortensen, Arnold Backman, Mogens Pedersen, Per Lerche Brasch, Bent W.
Sørensen, Kirsten Kornval

Afbud fra:

Bjarne Hørlykke

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 8. september 2015
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 5. oktober
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Ældrerådet drøftede punkterne 9, 13 og 14 i SSÆ's dagsorden:
ad 9. Frigivelse af midler til Ammershøjparken til forskønnelse og tilgængelighed og mener, at
især tilgængelighed er vigtig, vi undrer os i øvrigt over, at netop tilgængeligheden på et
plejecenter ikke løbende har været ført up to date.
ad 13. Kvalitetsstandard vedrørende hjerneskadekoordinering, vi er tilfredse med, at de ønsker
og forslag som er nævnt i Ældrerådets høringssvar, er taget med og bliver en del af
kvalitetsstandarden
ad 14. Revas' reviderede tilsynsrapport vedrørende Hvalsø Ældrecenter taget til efterretning
med de indkomne høringssvar.

4.

Høringer: Der er ingen høringer til dette møde
Ældrerådet har fremsendt høringssvar til budget 2016

5.

Knud Nielsen, Center for Ejendomsdrift
Ældreboliger og brandalarmer
Knud Nielsen orienterede Ældrerådet om forebyggende sikkerhedsforanstaltninger i Lejre
Kommunes ældre og plejeboliger.
Generelt arbejdes der løbende med brandsikkerhed og brandalarmering i alle boligtyper for
ældre.
Lejre Kommune har ca. 150 ældre/plejeboliger, uden for plejecentrene, hvortil der visiteres.
I de nyeste boliger, Langetoften i Osted, samt i de kommunale bofællesskaber, er der installeret
moderne alarmanlæg med alarmering direkte til beredskabet.
I de lidt ældre boliger, boligerne i Nødager i Gevninge, er der lidt usikkerhed om, hvorvidt der er
installeret alarmanlæg, bortset fra i fælleshuset. Omfanget af alarmanlægget i Nødager er i
øjeblikket ved at blive undersøgt, da der faktisk ikke er overblik over, hvor - eller hvordan det
virker eller OM det i det hele taget virker.
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Forvaltningen vil fremover løbende vurdere sikkerheden i de øvrige ældreboliger/ almen boliger
Der afholdes årligt lovmæssige afdelingsmøder med beboerne i de kommunalt administrerede
boliger, her drøftes bl.a. tilbud om - og ønsker til sikkerhed i boligerne.
Ved nybyggeri lever Kommunen naturligvis op til gældende lovgivning om sikkerhed.
6.

Møde med pensionistforeninger og -klubber i Lejre Kommune
Ældrerådet afholder møde med Pensionistforeninger og -klubber i Lejre Kommune, Torsdag den
26.november kl. 10.00, mødet holdes i Østergadecentret i Hvalsø.
Indbydelse udsendes ultimo oktober, foruden til ovennævnte foreninger er det besluttet, også at
invitere formanden for aktivitetscentrenes bladudvalg.
KM sender invitationen til orientering/gennemsyn i Ældrerådet inden udsendelse.

7.

Orientering:
7.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
 Formands- / Næstformandsmøde 15. september, hvor KM og KK deltog.
Konstruktivt møde med gode erfaringsudvekslinger mellem deltagerne. F.eks. blev
de forskellige valgmetoder til ældrerådsvalg drøftet. Danske Ældreråds notat fra
møderne sendes til orientering til medlemmerne af Udvalget for Social Sundhed
og Ældre.
 Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje er emnet for Danske Ældreråds
konference den 16. november i Vingstedcentret i Vejle
Det er ikke besluttet om Ældrerådet deltager i Konferencen
7.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
 Temadag, arrangeret af "Den tværfaglige demensgruppe i Region Sjælland".
AB og KK deltog i en informativ temadag med gode oplæg og drøftelser om
demensområdet i Region Sjælland, bl.a. blev Det reviderede forløbsprogram for
Demens gennemgået.
På baggrund af oplæg og indlæg fra ældreråd fra de deltagende Kommuner
udarbejder Regionsældrerådet samlet høringssvar til det reviderede
forløbsprogram.
Forløbsprogrammet med bilag fremstår som en velassorteret værktøjskasse for
det tværsektorielle samarbejde mellem praksissektor, sygehuse og kommuner.
Det lever op til rammerne i Sundhedsaftalen, hvor borgeren er i centrum og
oplever sammenhæng i indsatsen.
Fokusområderne er: Tidlig opsporing af demens, ledsageordning, en borger en
plan, de pårørende, samarbejde med frivillige, værgemål, demens skolebænk på
tværs.


7.3

Temadagen den 29.9.2015. "Sundhedsaftalen og Værktøjskassen"
Ingen deltagere fra Lejre Kommunes Ældreråd

Orientering i øvrigt:
 "Alle har ret til vind i håret" Bøgebakken den 17.9.2015
KM informerede om indvielse af kommunens 3. Rickshaw placeret på
Bøgebakken. Flere, både gæster og beboere, fik en tur i det nye køretøj, idet de
"piloter" som nu skal lære at håndtere den nye Rickshaw, efter grundig instruktion
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af en erfaren "pilot" fra Ammershøjparken, stillede sig til rådighed for "test" ture.
KM har lagt en lille film fra dagen på Ældrerådets hjemmeside.


CVO har inviteret Temamøde i Hvalsø Kulturhus, den 21. oktober Kl. 15 - 17
Temaet er: "Et meningsfuldt liv i elvte time", her bliver blandt andet overgangen
fra eget hjem til lejlighed på et plejecenter behandlet.
KM har tilmeldt Ældrerådet

 Fokusgruppeinterview - Lejre Kommunes Webmaster, Sune Lund Hansen, har
inviteret Ældrerådet til et interview vedrørende kommunens hjemmeside, tirsdag
den 27. oktober Kl. 10-12. Der vil blive mulighed for at udveksle meninger og
ønsker i forbindelse med Lejre Kommunes Hjemmeside.
 Varm mad og socialt samvær er et arrangement, hvor ældre beboere, for et
beskedent beløb (40 Kr.) kan komme og spise hver anden tirsdag i ulige uger. Det
foregår i Fælleshuset Nødager i Gevninge, og har med stor succes kørt siden
foråret.
Det er Anne Andersen, Forebyggende medarbejder i Lejre Kommune, der er
initiativtager og tovholder til arrangementet, som hver gang trækker mellem 30 og
40 gæster til spisningen og det sociale samvær.
Ideen fortjener stor opmærksomhed og bør efterligning andre steder i
Kommunen.
Ældrerådet besluttede, at invitere Anne Andersen og den daglige leder af
Nødager, Bente Stoffer, til at fortælle om "Varm mad og socialt samvær" på et
møde i begyndelsen af næste år.
8.

Eventuelt:
Ingen punkter

9.

Punkter / deltagere til senere møder:
 11. november: Lise Anhøj og Kamilla Bonderup Laursen (Leder plejecentrene Frivillighedsfacilitator)
 Snarest - Kristine Skat Bojsen-Møller og Kathe Susanne Haurholm
(Demenskoordinatorer)
 Snarest - Anne Andersen og Bente Stoffer (Varm mad og socialt samvær)
Kirsten Kornval/KM
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