Forum:

Seniorrådsmøde

Tid:

Mandag den 4. maj 2015 kl. 9-12

Sted:

Mødelokale Furesø, Stiager

Deltagere: Arne Ziegler, Uffe Østergård, Bent Ersted, Ejgil Mølgaard, Finn
Løkkegaard, Ilse Schødt, Poul Winckler.
Annelia Jensen, Susanne Jensen
Afbud:

Annie Klug, Lis Dybkjær

Referent:

Susanne Jensen

Dagsorden
Kl. 9-9.45

Visions- og temadrøftelse:

Kl.10-10.30 Orientering v/Annelia
Beboere på plejehjemmet Søndersø flytter i dag til Svanepunktet. I morgen
flytter Rehab ind.
Private leverandører har samme kvalitetskrav som den kommunale
hjemmepleje, og at der vil blive fulgt op på dette.
Der har været afholdt dialogmøde med leverandørerne og der laves
eftersyn til efteråret.
1. Godkendelse af referat fra mødet 13.4.2015
godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Ilse ønsker punktet orientering om utilsigtede hændelser tilføjet dagsorden.
Dette sættes på dagsorden til næste seniorrådsmøde i juni.
3. Meddelelser ved formanden
Resultat af danske seniorråds undersøgelser af kommunale hjemmesider er
modtaget. Resultatet drøftes på næste møde.
Integrationsrådet er rykket flere gange for svar på seniorrådets henvendelse.
Der er fortsat ikke referat eller svar.
Der er sendt henvendelse til Miljø plan og Teknikudvalget, at Seniorrådet
ønsker et møde.

24. april 2015
Kontaktperson:
suje
E-mail: suje@furesoe.dk
Dir. tlf.: 7235 5629

Det foreslås, at Seniorrådet arbejder på at få eget lokale igen på
Hareskovhvile.
4. Meddelelser fra medlemmer
Ilse informerer om ensomhed – der har været omdeling af postkort der
sætter fokus på ensomhed.
5. Kvalitetsstandard træning
Drøftelse af oplæg til kvalitetsstandard. Der gøres opmærksom på, at
borgere ikke forstår ord som f.eks. venøse ødemer og palliativ. Hvordan kan
indhold formidles til borgerne skal der laves ordforklaringer eller en Pixiudgave?
Når borgere får bevilget træning, får de afgørelsesbrev indeholdende
hvilken træning der er visiteret og aftalt. Seniorrådet vil få tilsendt
eksempler på afgørelser om træning.
Seniorrådet anbefaler, at der skrives ordforklaringer i parentes i
kvalitetsstandard.
Når kvalitetsstandard har været på SSU, vil de komme på kommunens
hjemmeside, samt være tilgængelig på genoptræningscentret mm.

6. Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården
Seniorrådets medlemmer har haft mulighed for at deltage i
informationsmødet på Skovgården den 23. april. Evaluering
Seniorrådet finder, at man kan tilslutte sig etablering af det fælles
Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården. Man er indstillet på at
overflytningen af genoptræningen til Svanepunktet må ske løbende.
Seniorrådet afgiver høringssvar til SSU

7. Besøg på Svanepunktet
Seniorrådet har den 21. april fået forevist det nye plejecenter. Evaluering
Seniorrådet er positivt overrasket over plejeboligerne, der fremstår lyse og
venlige. Seniorrådet vil have fokus på om loftshøjden i
Rehabiliteringsafdelingen vil medføre problemer i dagligdagen.

8. Plejehjemsbehovet:
Seniorrådet vedtog på forrige møde, at man på dette møde drøfter, hvordan
vi kan medvirke til at der træffes beslutning om udbygning af plejeboliger.
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Når Rehab flytter til Svanepunktet 6. maj bliver boligerne på Lillevang
istandsat hurtigt, og tages i brug som plejeboliger. Der er en ophobning af
borgere, der venter på plejebolig, og det er vanskeligt aktuelt at bedømme
behov for plejeboliger fremadrettet.
Forvaltningen vil efter sommerferien udarbejde en vurdering af fremtidig
behov for plejeboliger.
Sættes på dagsorden efter sommerferien.
9. Genoptræningen i Furesø
Formanden er telefonisk blevet kontaktet fra en faglig organisation, der
spurgte om Seniorrådet var bekendt med, at de nye lokaliteter i meget stor
udstrækning ikke kan benyttes til en effektiv genoptræning. Pågældende
henviste bl.a. til at loftshøjden er for lav til nogle af maskinerne, at gulvet
ikke kan bære de tunge maskiner. Formanden oplyste, at Seniorrådet endnu
ikke har fået forevist lokalerne og derfor ikke har kunnet udtale os om
forholdene.
Seniorrådet, ønsker at se genoptræning på Svanepunktet, når det tages i
brug. Seniorrådet afventer, at se, hvordan forholdene er og fungerer i
praksis, og tager herefter stilling til, hvorvidt de vil udtale sig efterfølgende.

10. Furesø avis:
Formanden foreslår, at Furesø avis kontaktes for at få oplyst priser på en
fast rubrik i avisen. Arne og Bent orienterer.
Arne og Bent har aftalt møde med Furesø avis.

11. Høringssvar:
Der afgives høringssvar, vedr. Aktivitetscenter og forebyggelsescenter
Skovgården.
SSU har sendt et svar på Seniorrådets høringssvar vedrørende reducering i §
18-midlerne. Seniorrådet har sendt et høringssvar, hvor man fastholder
kritikken af reduktionen og måden, den er gennemført på.
Formanden udsender en pressemeddelelse.
12. Seniorrådets økonomi:
Medlemmer af seniorrådet får 1.500 til dækning af kontorhold.
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Deltagelse i repræsentantskabsmødet giver dobbeltdiæt for dagen med
repræsentantskabsmødet. Dagen efter sidestilles med temamøder/kurser, og
giver ikke diæt.

13. Eventuelt
Der er ønske om, at møder afholdes på plejecentre mm, så der er mulighed
for at se de forskellige tilbud.
Næste møde 8. juni afholdes med efterfølgende frokost og afholdes på
Gedevasevang. Annelia og Berit inviteres.
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