Ældrerådets møde
Dato:

Den 25. november 2020

Sted:

Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00

Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Grete Hagedorn, Marianne Hviid,
Wivie Bastian, Christian Thode og Mette Rosengaard, referent.
Afbud:

Birthe Mingon

Referat
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
• Samarbejdsmøde Ældresagen 5 /11 kl. 1200 – 13:15, Grete + Jørgen og Elin:
Svendebjerghave blev drøftet og fokus på borgernes muligheder for rehabilitering,
fordi der er en oplevelse af, at rehabilitering sker for sent i forløbet. Jørgen og Grete
har drøftet dette med Susan Bjerregaard og Nicolai Kjems, sidstnævnte vil følge op på
dette, og Ældrerådet ønsker at undersøge nærmere, hvad problemstillingen på
Svendebjerghave handler om i dialog med Casper Mortensen. Det blev også drøftet,
at der er for få aktiviteter i Sundhedshuset.
• Møde med Pernille Haaning, leder i Sygeplejen & Hjemmeplejen 11/11 kl. 09:00 –
10:00 Grete + Jørgen: Opsamlingsmøde efter mødet med Lokalrådene: Ældrerådet er
positive over, at de fleste problemer er løst, fx fuld uniform og synlig ID-skilte bæres af
alle, også elever og vikarer. Hjemmeplejen har ikke mulighed for at dele flyers ud, men
deler det gerne ud på efterkrav, hvis nogle borgere efterspørger det. En anden
mulighed er at benytte ”Kommunen informerer” i Hvidovre Avis eller drøfte dette med
visitationen, fx uddeling kvalitetsstandarderne. Hjemmeplejen arbejder fortsat på
medarbejder kontinuitet. Pernille Haaning deltager gerne med lokalrådene igen.
Punktet vedrørende flyers tages op med Ældre- og Sundhedsudvalget.
• Orienteringsmøde 11-11 kl. 13-14 med Susan Bjerregaard og Nicolai Kjems sammen
med Grete & Jørgen: Gensidig dialog.
• Jørgen har møde med Betina i Aktivitetscentret, hvad sker der? Kl 1000-1115:
Gensidig dialog omkring aktiviteter i aktivitetscentret og planer for Danseskolen.
• Høringssvar den 19/ 11, 4 stk. alle deltog, på nær Birthe: De er afsendt
Punkt 3.: Orientering fra formanden
• Formandsvalg i Danske Ældreråd og valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd:
Formanden genopstiller ikke til næste valg efter ti år som formand, men ønsker at
fortsætte i Danske Ældreråd. Opfordring om indstilling af kandidater senest d. 28.

•
•

•

januar til valget d. 3. marts, som foregår på Hotel Lautrup Park i Ballerup, indkaldelse
kommer senere.
Annonce til jul/nytår: annoncen er udarbejdet
Lægemidler i Danmark, Danmarks Apotekerforening: Der er modtaget en brochure fra
Danmarks Apotekerforening. Hvidovre Kommune er i dialog vedrørende priser for
udbringning.
Nye besøgsrestriktioner på plejehjem: Der indrettes besøgsrum, så en beboer kan få
besøg af to personer ad gangen, og det kan være forskellige personer for hvert besøg,
og tiden skal aftales med personalet på forhånd.

Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
• Strandmarkshave: Der er møde d. 9-12-2020, der er modtaget en orienteringsmail.
• Dybenskærhave: Mødet d.d. er aflyst, men der er modtaget en informationsmail:
Beboerne har haft mulighed for at mødes virtuelt med deres pårørende. Plejecentret
deler mange aktiviteter på deres facebook side. De investerer i varmelamper og
tæpper til udendørs besøg. De har deres eget testcenter.
• Krogstenshave: Der var prøve-smagning af julefrokosten under hensyn til corona
restriktioner. Der er bekymringer i forhold til, hvordan julen kan holdes under corona
restriktioner, og der arbejdes på de bedst mulige løsninger. Der er ros til den indsats,
som medarbejderne yder til plejecentrene. Der er lavet en drinksvogn i stedet for
fredagscafe, som tilbyder beboerne forskellige drinks. Der er ingen smittede. Der er få
stillinger i opslag, og positivt antal ansøgere. Ældrerådet har spurgt ind til, at der kun er
1 ansvarshavende i aftenvagt. Positivt med kompetenceudvikling i demens for alle
medarbejdere samt stor begejstring for sansestuen. Tilsynsrapport fra BDO: Meget
tilfredsstillende forhold.
• Svendebjerghave: Se pkt. 1
• Søvangsgården: Møde den 18.11. Besøgsrum er oprettet, og julen er planlagt i små
grupper. Der er oprettet testcenter. Tilsynsrapport fra BDO: Meget tilfredsstillende
forhold.
• Hjemmeboende borgere: Det er aftalt i formandskabet, at der ikke holdes et møde pt.
men at Ældrerådet ønsker et møde, når corona situationen er mere stabil.
• Aktivitetscenteret: Referat fra mødet den 3. nov. Cafeen fungerer på halvt blus, og der
forventes et underskud. Der er daglig registrering af deltagere, i så fald der er covid-19
smitte. Der har været et positivt møde med Elin fra Ældresagen. Der er klippekort til
forplejning. Daghøjskolen for yngre med demens fungerer rigtig godt.
Lokalrådene:
• Risbjerg: Referat fra den 18. nov.
• Strandmarken: Status qua.
• Avedøre: Referat fra den 23. nov.

Øvrige:
• Regionsrådet: Der er møder i foråret.
• Det Frivillige ældrearbejde: Referat fra mødet den 19. nov. Der er kontortid igen fra
primo januar 2021. Der har været 1200 vaccinationer. Der uddeles julekurv til de
frivillige, fordi det ikke er muligt at holde julefrokost i år. Forårsfesten holdes d. 2. marts
2021, hvis det er muligt på grund af covid-19.
• Vestegnens Ældrerådstræf: Det er udsat til 2021.
Punkt 5.: Kommende aktiviteter
• Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. nov.: Mødet bliver kun for
Ældrerådet samt Susan Bjerregaard og Nicolai Kjems og holdes i Aktivitetscenteret
med rundvisning i Danseskolen.
• Dialogmøde med KTMU: afventer vi status – mødet er aftalt til d. 10-12. Ældrerådet er
stærkt utilfredse med samarbejdet, fordi der mangler handlinger fra KTMU.
• Kontaktmøde med Sundhed & Ældre den 14-12.: Det drøftes d. 26. november, om det
kan afholdes på grund af covid-19.
Punkt 6.: Informationsudvalget
• Næste blad: Der er artikler til næste blad, og det forventes at udkomme 1-2-2021.
• Nyt fra det kommunale angående valg: Ældrerådet ønsker et møde i december
omkring valget. Opfølgning v/Mette.
Punkt 7.: Økonomi
• Der er intet nyt.
• Orientering fra Danske Ældreråd, at man kan forudbetale kontingent for 2021.
Punkt 8.: Høringssvar
• HØ-14: Forhåndsgodkendelse og bortfald af godkendelse af skema A
• HØ-15: Tilsynspolitik for 2021
• HØ-16: Kvalitetsstandarder 2021
• HØ-17: Implementering af Ældre- og Værdighedspolitikken
Punkt 9.: Eventuelt
• Vagter i januar 2021: 7-1: Wivie / 14-1: Per Katznelson / 21-1: Jørgen / 28-1: Grete
• Strategimøde demens: Føljeton - artikler i hvidovre avis i starten af det nye år.

