ÆLDRERÅDET

For alle over 60 år i Hvidovre kommune

Referat af møde den 26. oktober 2007 kl. 10 med medlemmer og suppleanter i bruger-pårørende
råd.
Mødedeltagere: Flemming Cramer-Larsen
Grete Hagedorn
Anker Hugger
Grete Jensen
Marianne Thode
Tommy Gjøl
Birthe Mingon
Karen Margrethe Blichfeldt
Karen Torp
Edith Lind
Anni Larsen
Inge Søby

Ældrerådet og Svendebjerghave
Ældrerådet og Krogstenshave
Ældrerådet og Søvangsgården
Ældrerådet
Ældrerådet og Strandmarkshave
Ældrerådet og Danske Handelsrejsende
Ældrerådet
Avedøre lokalråd og Danske Handelsrejsende
Avedøre lokalråd og Søvangsgården
Risbjerg lokalråd og Krogstenshave
Strandmark lokalråd og Strandmarkshave
Risbjerg lokalråd og Svendebjerghave

Flemming Cramer indledte med at fortælle om retningslinjer for arbejdet i Klagerådet, hvor han er
formand. Øvrige medlemmer fra Ældrerådet er Grete Hagedorn og Tommy Gjøl.
Flemming gjorde opmærksom på, at eventuelle klager skal afleveres i Klagerådets sekretariat, der
ligger på Rådhuset.
Derefter orienterede Flemming om status for plejehjemmene. Opgørelse pr. 30. september 2006
over venteliste til plejehjemspladser blev omdelt. Med udgangspunkt i budgetbemærkningerne til
budget 2007 og Ældrerådets bemærkninger til budgettet kom Flemming herefter ind på en række
punkter.
Plejehjem og ældreboliger
Der arbejdes med 3 kategorier, 1 = svageste ældre dvs. plejehjemsplads
2 = beskyttet bolig, og
3 = ældreegnet bolig.
Det er ved lov vedtaget, at der pr. 1. januar 2009 skal være en pladsgaranti på 2 måneder. Der er
planlagt et byggeri på Langkildevej ved 48 boliger. Der er en vis usikkerhed om byggeriet, idet det
nærliggende plejehjem Danske Handelsrejsendes plejehjem står over for en større renovering. Det
er dog endnu ikke afklaret, om ejeren, Københavns kommune er interesseret i at sælge til Hvidovre
Kommune eller anvende bygningerne til andet formål. Såfremt det sidste bliver resultatet kræver det
formentlig, at det nye byggeri udvides til 60 pladser.
Budgetreguleringer
Det vedtagne budgetforlig har på en række punkter tilgodeset Ældrerådets bemærkninger, f.eks.
kørselsordningen for plejehjem, hvor der var opstået en ulighed i plejehjemmenes budgetter.
Ældrerådets ønske om en fremskrivning af personaleressourcerne af hensyn til de demente på 5 %
var ikke imødekommet, det ville svare til et beløb på 6½ mill. kr.
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Hjemmeplejen
Der var overvejende tilfredshed med hjemmeplejen. Dog var der problemer hos flere på grund af
hyppig udskiftning af hjemmehjælperen, hyppige aflysninger af besøg og at hjemmehjælperne
havde for travlt.
Ældrerådet havde ønsket en fremskrivning på 5 % svarende til 1,3-1,4 mill. kr. Dette ønske er
delvist blevet imødekommet, idet der er afsat ½ mill. kr. til omsorg.
Indkøbsordningen omfatter ca. 1600 personer. Der er stort set tilfredshed med ordningen, men der
er måske mulighed for via noget fra den omtalte pulje til omsorg at give dispensation en 15-20
steder, hvor der f.eks. er problemer med hørelse eller syn.
Demens
Hvidovre kommunes demenskoordinator, Inger Lange har deltaget i et arbejde i Københavns amt
om afdækning af problemerne med demente. Her arbejder man med 3 kategorier, let, middelsvær og
svær. I Hvidovre er 7 % af alle over 65 ramt af demens. På plejehjemmene er 58 % af beboerne
demente, de 48 % lægediagnosticeret de resterende 12 % er via personalet. Derfor kræves der mere
personale, idet det svarer til, at der er 170 demente på plejehjem men kun 32 specielle boliger.
Hvidovre kommune har fået 2,5 mill. kr. til demensområdet fra Statens pulje.
Indkøbsordningen
Ældrerådet har haft møde med ÆldreSagen om indkøbsordningen, idet der har været nogle, der var
utilfredse med ordningen. Der er ca. 1600, der er omfattet af denne ordning, og ud af dem, er der 10
der har givet udtryk for, at de ikke er tilfredse. Ældrerådet afventer virkningen af den ½ mill. Der er
afsat på næste års budget til omsorg.
Madordningen
Ordningen fra Krogstenshave fungerer godt. Det Frivillige Ældrearbejde tilbyder hjælp til at
udfylde skemaerne med ønsker for de, der ikke selv kan gøre det. For tiden er der 40, der hjælpes på
denne måde.
-------Herefter fortalte Grete Hagedorn om de opgaver og pligter, man har som medlem af bruger/pårørende rådene. Grete understregede, at det var vigtigt at møde op for at sikre indflydelse på
aktiviteter m.v. Medlemmerne skal også inddrages ved skift af arbejdsplaner og nye aktiviteter.
Medlemmerne har dog kun høringsret
Grete orienterede også om de lovpligtige tilsyn med plejehjemmene, der er 1 uanmeldt og 1 anmeldt
tilsyn.
Herefter fortalte medlemmerne af de enkelte bruger-/pårørende råd om erfaringer med arbejdet. Der
var generelt en god stemning. Der var mange aktiviteter for beboerne, og der var enighed om, at det
at være medlem af rådene skulle betragtes som en lyttepost, hvor man kan følge med i hvad der
sker, vurdere det og støtte op om beboerne.
Ældrerådet udtrykte ønske om at besøge plejehjemmene, og repræsentanterne spørger de respektive
ledere om det kan lade sig gøre. Der var også ønske om et møde med brugerrådet i
Aktivitetscentret.
Flemming Cramer sluttede med en tak for et godt møde, og alle var enige om, at man skulle mødes
igen om ca. ½ år.

