Referat Ældrerådets møde
Dato: 28-10-2020
Deltagere: Jørgen Nygaard, Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon, Grete Hagedorn, Marianne
Hviid, Wivie Bastian, Christian Thode og Mette Rosengaard (referent).
Afbud:

Tid, dato og sted: Huset, Hvidovrevej 253b kl. 10.00-13.00
Dagsorden:
Punkt 1.: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Punkt 2.: Afholdte møder og arrangementer
Temadag 20-10: Wivie, Christian og Jørgen deltog:
Dagens første punkt var deling af gode erfaringer og forskellige løsninger i forhold til
muligheder i udformning af det kommende ældrerådsvalg og løsninger i forhold til, hvordan
man kan stemme. Ældrerådet ønsker en digital løsning, som øger stemmeprocenten og er
mere fleksibel på selve valgdagen for dem, der skal stemme.
Det skal blandt andet oplyses på kommunens hjemmeside og i Hvidovre Avis, hvilken
arbejdsgang, der er, hvis man ønsker at opstille til Ældrerådet.
Ældrerådet gennemgår den tidligere ”køreplan” for ældrerådsvalget på næste møde. Der
skal nedsættes en valgkomite med repræsentanter fra Ældrerådet og Hvidovre Kommune.
Dagens andet punkt var, at Centerchefen fra Glostrup Kommunes ældre- og omsorg,
fortalte om erfaringer med håndtering af covid-19, som på mange punkter er samme
måde, som Hvidovre Kommune, selv om de har haft flere tilfælde med covid-19.
Ældrerådet udtrykker tilfredshed med temadagen.
Ældrerådet var overrasket over, at flere Ældreråd krævede mellem 10-20 stillere for at
kunne stille op til Ældrerådet, som Ældrerådet ser som en begrænsning.
Møde med Lokalråd 21-10:
Ældrerådet var tilfredse med mødet og fremmødet.
Anette Molin fortalte om demenshandlingsplanen i Hvidovre Kommune, det var et positivt
oplæg og god dialog.
Pernille Haaning, leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen deltog også med et oplæg og
efterfølgende dialog. Grete og Jørgen arrangerer et opfølgende møde med Pernille
Haaning for at få drøftet nogle af de spørgsmål, som er uafklaret, og der laves referat af
dette møde.

Blandt andet efterlyser Ældrerådet, at hjemmeboende borgere får de rette informationer,
herunder hvordan hjemmeplejen informerer om dette.
Et forslag er at lave en flyer over foldere, som Hjemmeplejen kan dele ud til
hjemmeboende borgere, så de kan se, hvilke foldere, der er tilgængelige. Flyeren kan
også indeholde informationer fra Ældrerådets blad.
Vaccinationer er afsluttet den 27. oktober
Ældrerådet har overordnet været tilfredse med forløbet, og har evalueret forløbet med
følgende bemærkninger.
Der var vacciner til alle. Der har været 1.259 influenza vaccinationer, og halvdelen fik også
en pneumokok vaccine, som har betydet en længere ventetid end forventet og en lang
udendørs kø, nogle er også kommet tidligere end selve tidsbestillingen. Der skal være
flere til at hjælpe gangbesværede næste år.
Ældretopmøde – forslag til nye løsninger i ældreplejen
Danske Ældreråd har repræsenteret alle Ældreråd, da de deltog i Ældretopmøde, og
Ældrerådet er positive over at være repræsenteret. Der er etableret en Idebank, og der
opfordres til at indsende ideer, som kan blive fulgt op på næste Ældretopmøde. Jørgen
sender link ud.
Punkt 3.: Orientering fra formanden
Temadag i Kometen:
Temadagen er aflyst på grund af covid-19. Den flyttes foreløbig til d. 13. maj 2021.
Møde med pensionistforeningerne i foråret 2021:
Det årlige møde i 2020 har ikke været holdt, og det udsættes til foråret 2021. Dato
fastsættes på næste møde i ældrerådet. Et foreløbigt punkt på dagsordenen er
ældrerådsvalg 2021.
Orientering fra Nicolai Kjems, centerchef Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Orienteringen er videresendt til Ældrerådet. Det er positivt, at Ældrerådets høringssvar
vedrørende videreførsel af Tryghedshotellet er medtaget i den politiske beslutning, som
betyder, at Tryghedshotellet fortsætter, og at målgruppen udvides til borgere uden svær
demens. Man kan booke et ophold ved direkte henvendelse til Krogstenshave, som er en
lettere arbejdsgang end tidligere. Det er fortsat borgere med demens, der har første
prioritet.
Bents artikler
Artiklerne er videresendt til Ældrerådet. Artiklerne er skrevet som privat-person, hvilket
også er kutyme i andre Ældreråd. Hvis artiklerne er skrevet på baggrund af Ældrerådet,
skal de godkendes af hele Ældrerådet. I Forretningsordenen står der, at det er formanden,
der tegner foreningen.

Birthe er i gang med en ny artikel omkring dokumentation af plejehjemmene.
Nyt fra Søvangsgården
Jørgen har modtaget en skrivelse omkring, hvordan besøgsrestriktioner varetages på
plejecentret. Det er positivt med de skrivelser, der sendes ud.
Ældreliv prøver opstart i foråret
Ældreliv er aflyst i efteråret, og de arbejder på nye datoer i foråret 2021.
Punkt 4.: Gensidig orientering
Bruger- og Pårørenderåd:
Strandmarkshave:
Møde d. 19-10: Flere medarbejdere har været testet positive. Torndalshave har fået tilført
1,8 mio. kr. Der skal ansættes en ny afdelingsleder. Der skal opsættes nye køkkener samt
to nye drivhuse til besøg. Der arbejdes på at se løsninger i forhold til julen.
Cirkus NU skal rundt til alle plejecentrene. De pårørende skal betale gebyr på kr. 31 for
hver recept bestilling på apoteket. Ældrerådet vil drøfte dette punkt på næste
Kontaktmøde med Hvidovre Kommune.
Ældrerådet er positive over for løbende information fra Kim Knudsen.
Dybenskærhave
Møde 21-10: Mødet blev aflyst, og der er fastlagt en ny dato i november.
Der er få informationer men kun ved efterspørgsel.
Krogstenshave
Der er intet nyt. Der er få informationer men kun ved efterspørgsel.
Svendebjerghave
Der er intet nyt. Der er få informationer men kun ved efterspørgsel.
Søvanggården
Møde 10-11: Mødet forventes gennemført i festsalen, med adgang uden om plejehjemmet.
Der er lagt en plan for julen, som holdes i de enkelte grupper i spisestuerne, uden de
pårørende.
Det aftales nærmere, om nogle af beboerne kan holde jul hos deres pårørende, hvis dette
er et ønske.
Hjemmeboende borgere
Christian kontakter Morten Blicher-Hansen for at aftale et møde.
Lokalrådene
Risbjerg:
Der er møde d. 18-11.

Strandmarken:
Der holdes ikke flere møder i år, fordi rådet laver arrangementer.
Avedøre:
Møde 12-10. Hovedemnerne var mødet med Lokalrådene og udvidelse af
Aktivitetscentret.
Vagtplan for 2021 er sendt ud til formændene for lokalrådene. Næste møde er 23-11.
Der er stort fremmøde. Medlemmerne efterlyser nogle opgaver til støtte for Ældrerådet og
udtrykker, at de gerne vil hjælpe ved arrangementer.
Brugerrådet i Aktivitetscentret
Møde 5-10: Næste møde er 3-11. Fra torsdag i denne uge, skal alle i aktivitetscentret
bruge mundbind, der skal være to meters afstand på holdene og max 10 brugere pr. hold.
Regionsældrerådet
Møde 4-11. Aflyst på grund af covid-19. Det forventes at blive holdt i foråret 2021.
Det frivillige ældrearbejde
Møde oktober: Der er intet nyt, og der er ikke planlagt nogle arrangementer på grund af
covid-19. Alle vagter i kontoret er aflyst. Ældrerådet ønsker, at Huset er åbent mere end to
dage om ugen, opfølgning v/Wivie.
Vestegnens Ældrerådstræf
Det er udsat til foråret 2021.
Punkt 5.: Kommende aktiviteter
Orienteringsmøde 11-11 kl. 13-14:
Susan Bjerregaard og Nicolai Kjems sammen med Grete & Jørgen
Dialogmøde Ældre- og Sundhedsudvalget d. 26-11 kl. 15.30-17.00:
Administrationen har indstillet, at realisering af Ældre- og Værdighedspolitikken er et
punkt. Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt forslaget, og har også foreslået
rundvisning i Danseskolen, og Ældrerådet er positive over for disse forslag.
Dialogmøde med KTMU 10-12 kl. 15-16.30
Ældrerådet udtrykker kritik over samarbejdet, fordi Ældrerådet ikke får svar på de
spørgsmål, de stiller.
Kontaktmøde Sundhed & Ældre 14-12 kl. 13

Det afventes, om mødet kan holdes. Et foreløbigt punkt er gebyr ved apoteker bestillinger.
Punkt 6.: Informationsudvalget
Omdelingen af august udgaven er rigtig positivt. Ældrerådet vil købe plexi-beholdere til
opbevaring af bladet på de fire stativer, hvor Hvidovre Avis også ligger.
Næste ældrerådsblad
Der er snart redaktionsmøde. Artiklerne bliver blandt andet på akutteamet, demens samt
en artikel om bruger-pårørende råd i Hvidovre Kommune.
Alle fakturaer er udsendt.
Nyt fra Center for Sundhed & Ældre
Der arbejdes som vanligt ud fra de gældende covid-19 restriktioner.
Punkt 7.: Økonomi
Der er tilfredshed med økonomien.
Punkt 8.: Høringssvar
Høringssvar nr. 13 Udbudsbetingelser Kompressionsstrømper er sendt.

Punkt 9.: Eventuelt
Ældrerådet vil se Falling i biografen, fordi den handler om livet med demens.

