Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf. 6551 3105
Email: chb@odense.dk

________________________________________________________________________________

Referat af møde i Ældrerådet
torsdag d. 30. august 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere:
Anette Thysen, Ann Svarer, Bjarne Hilmersson, Dagmar Andersen, Ester Thomsen, Helle Oldefar,
Ib Ketelsen, Karen Ulletved, Kurt Kjerrumgaard, Lars Thrysøe, Lisbeth Lykkegaard, Lise Witved,
Merete Helgens, Parly Dupont
Afbud:
Johnny Rasmussen
Konsulent:
Lene Noer
Sekretær:
Charlotte Bækholm

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Merete Helgens har sendt forslag til Ældrerådet vedr. emnerne sundhed og boligformer. Nuværende
arbejdsgrupper melder tilbage til FU om de kan tage emnerne ind. Drøftes på næste møde.

2. Godkendelse af referat fra d. 28/6 2018:
Pkt.5: Kurt Kjerrumgaard, Merete Helgens og Annette Thysen deltager i Danske Ældreråds
Temadag d. 26/9 2018.
Godkendt.

3. Nyt fra arbejdsgrupperne:
Bjarne Hilmersson – Motion, Mad og Måltider:
• Den 13/8 2018 blev der afholdt ekstraordinært møde vedr. mad på plejecentre / høringssvar.
• Den 28/8 2018 var der møde i Byens Køkken med rundvisning på stedet.
• Arbejdsgruppen har været til møde med Gitte Breum.
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Lars Thrysøe – Sammenhængende sundhedsvæsen:
• Akutteamet /v. Jette Mark Sørensen og Nina Andersen har givet oplæg om ”Det nære
Sundhedsvæsen” og intentionerne om at understøtte overgange i sundhedsvæsenet. Et meget
interessant oplæg med emner som: borgere med multisygdomme, faste læger på plejecentre,
akutteam versus akutpladser, samarbejdspartnere samt borger ”indlagt” i hjemmet. Akutteamet har 17 ansatte og 3 biler. Har ingen problemer med at rekruttere personale.
• Arbejdsgruppens næste møde afholdes d. 20/9 2018 på Hospice Fyn.
Annette Thysen – Demens og Pårørende:
• Arbejdsgruppen har besøgt Bihuset, Kallerupvej og Demens i Centrum, ønsker også at
besøge Svovlhatten.
• Har mange spørgsmål til Knud Damgaard på temadagen.
Kurt Kjerrumgaard – PR, Markedsføring, Kommunikation og Hjemmeside:
• Der er foretaget ændringer på hjemmesiden og der sker fortsat løbende tilpasning, bla. med
oplysning om medlemmer af div. arbejdsgrupper. Det bemærkes, at det er vigtigt, at
referater og høringssvar er tilgængelige på hjemmesiden.
• Har drøftet folder / brochure + roll-up.
Ester Thomsen – Rehabilitering, Velfærdsteknologi og Træning:
• Gruppen har talt om ældre terminale borgere, der flytter på plejecenter og hvilke krav det
stiller til både borger, pårørende og personale.
• Arbejdsgruppen ønsker at besøge Teknologisk Institut.
• Gruppen er ikke enig med Ældreminister Thyra Frank om afskaffelse af krav om tilsynspolitik / kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt madservice i hjemmeplejen.
• Næste møde afholdes d. 17/9 2018.
Ann Svarer – Trafik:
• Workshop vedr. ”By for alle” er udsat, afventer ny dato. Arbejdsgruppen vil gerne have
besked, hvis der observeres steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt for ældre at færdes.
Indtil videre er flg. bemærket:
Lysregulering ved Seniorhuset er grøn i for kort tid til, at ældre kan nå over, der ønskes desuden lyd i lysreguleringen.
• Møde med FynBus d. 28/11 2018 kl. 14.00 i FynBus’ lokaler på Tolderlundsvej. Indbydelse
til hele Ældrerådet. Dagsorden samt mulighed for tilmelding kommer senere. Lise Witved
og Ann Svarer deltager i formøde med FynBus d. 14/11 2018.
• Næste arbejdsgruppemøde afholdes d. 2/10 2018, hvor gruppen mødes i ODEON for at se
på evt. udfordringer for ældre mht. indretning og fremkommelighed, vil derefter se på
lignende i Borgernes Hus.
• Næste møde med By- og Kulturforvaltningen afholdes d. 20/9 2018, Kurt Kjerrumgaard og
Ann Svarer deltager.
Dagmar Andersen opfordrer grupperne til at finde emner, der egner sig til et borgermøde.

4. Økonomi:
Regnskabsopfølgning fra d. 8/8 2018:
Rådighedsbeløbet er på ca. 86.000 kr.
Udarbejdelse af Ældrerådets Budget 2019 – 2 forslag:
Der er fremsat to forslag til, hvordan Ældrerådet fremover kan arbejde med budgettet. Dels et
forslag fra Bjarne Hilmersson og dels et forslag fra FU.
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Ældrerådet drøfter de to forslag. Flertallet er enig om, at FU udarbejder forslag til budget, der efterfølgende sendes til godkendelse i Ældrerådet.
Dagmar Andersen orienterer om, at formandskabet har holdt møde med Rene Lorenz fra ÆHF og at
der er aftalt opklarende møde mellem FU og ÆHF d. 11/9 2018 ift. diæter og refusion af udgifter i
forbindelse med ældrerådsarbejdet.

5. Henvendelse vedr. orientering fra ÆHF /v. Helle Oldefar:
Der er en oplevelse af, at der er puljer, som Ældrerådet ikke hører om. Der spørges til, hvem der
tager stilling til, om der skal søges midler fra puljerne. Helle Oldefar ønsker, at forvaltningen så vidt
muligt orienterer Ældrerådet om alt, hvad der vedrører ældre. Bjarne Hilmersson opfordrer til, at
alle orienterer sig via de politiske udvalg / dagsordener.

6. Orientering:
Aktindsigt – Ældrerådet har færdigbehandlet sagen:
Ib Ketelsen og Dagmar Andersen har på vegne af Ældrerådet sendt svar på en anmodning om
aktindsigt i Ældrerådets udgifter. Sagen betragtes herefter som afsluttet.
Ældrerådsmedlemmer fra 2014 er orienteret om, at der er udleveret oplysninger om udbetaling af
mødediæter, kørselsgodtgørelse m.v.
Møde med Ældre- og Handicapudvalget:
Ældrerådet har 5 emner på dagsordenen til mødet med udvalget d. 4/9 2018
Borgerhenvendelse vedr. ældreboliger i Korsløkkehaven:
Pårørende har henvendt sig til Ældrerådet vedr. uroligheder i Korsløkkeparken. Mail er videresendt
til ÆHF. Rådmanden har sendt svar på vegne af forvaltningen. ÆHF indgår i et bredt samarbejde og
har stor opmærksomhed på sikkerheden i Korsløkkehaven / Korsløkkeparken.
Evalueringsrapport vedr. Ældrerådsvalg 2017:
Rapporten er sendt til orientering i Ældrerådet.
Temadag d. 12/9 2018 – dagsorden er udsendt:
Oplægsholdere kommer med PowerPoints til oplæg.
Afbud sendes til Charlotte Bækholm, mail: chb@odense.dk
1. møde med ÆHF vedr. Ældrerådet som selvstændig forvaltningsenhed:
Udgår, da der er orienteret om dette under pkt. 4.
Formand / Næstformandsmøde i 7-byerne vedr. samarbejde:
Der har tidligere været afholdt fællesmøder i efteråret, hvor overordnede emner og principper blev
diskuteret. Dagmar Andersen har fået en henvendelse vedr. fremtidige møder, deltager i møde
sammen med Ib Ketelsen d. 26/10 2018.
Information fra ÆHF /v. Lene Noer:
• Ældrerådet er inviteret til møde med Ældre- og Handicapudvalget d. 4/9 2018, afbud sendes
til Charlotte Bækholm. Ældre- og Handicapudvalget vil desuden behandle flg. 2 punkter på
mødet:
Værdighedspolitikken - Sendes til høring i Ældrerådet i uge 36.
Fysioterapeuter på plejecentrene - Midtvejsevaluering.
• Udvalgsmøde d. 25/9 2018 - der er endnu ingen konkrete sager klar.
3

•
•
•

Ny plejehjemsoversigt erstatter den nuværende oversigt på Odense.dk - fremover oversigt
over samtlige plejecentre i hele landet.
Pårørendepolitikken - der arbejdes med politikken, næste workshop afholdes d. 13/9 2018,
Ældrerådet er inviteret.
Den internationale Alzheimerdag - invitation udleveres. Tilmelding skal ske direkte til
Ane Caspersen.

Information fra medlemmerne:
Merete Helgens:
Bæredygtighedsrådet holdt møde d. 24/8 2018 hvor emnet var ”De 17 verdensmål”, henstiller til, at
målene indarbejdes ved høringssvar.
Regionsældrerådet har holdt møde med deltagelse af Stephanie Lose og Jane Kragelund, referat
sendes til Ældrerådet. Talte bl.a. om samarbejdet mellem Region Syddanmark og Regionsældrerådet.

7. Høringssvar:
Ældrerådet har afgivet høringssvar på 2 sager:
- Godkendelse af rammer for fast tilknyttede læger på plejecentre.
- Den fremtidige mad- og måltidsstrategi på plejecenterområdet.

8. Pårørendepolitik for ældre:
Orientering fra ad hoc gruppen:
Anette Thysen fortæller, at det har været en fornøjelse at arbejde i gruppen, der er nået frem til 10
emner, som den forventer, der tages hensyn til. Emnerne er fremkommet ved drøftelse af personlige
oplevelser samt gennem kontakt med ældre og pårørende i Odense Kommune:
For alle ældre og deres pårørende:
Kommunikationen skal være kvalificeret og rettidig.
Der skal være tid til personalets samarbejde med pårørende.
Der skal gives relevante og opdaterede oplysninger om praktiske forhold, herunder medicin.
Der skal sikres en kvalificeret og empatisk afslutning på livet.
Pårørendevejledere / konsulenter kan være en hjælp.
Især for plejehjemsbeboere og deres pårørende:
Der er et stort ønske om bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre.
Der skal være faste obligatoriske møder med ledelsen på plejecentrene.
Plejecentre skal være indrettet, så der er plads til de pårørende – også børn.
Især for hjemmeboende og deres pårørende:
Vejledning skal være bedre i forbindelse med indflytning på plejecenter eller i beskyttet / ældrevenlig bolig.
Aflastningen skal være bedre.
Oplægget fremlægges, redigeres og sendes til godkendelse i gruppen, derefter til relevante i Ældreog Handicapforvaltningen samt til pressen. Pressemeddelelse sendes på vegne af Ældrerådet.

9. Eventuelt
Lars Thrysøe bemærker, at det er positivt med læserbreve fra Ældrerådet.
Dagmar Andersen finder, at det er en god ide at afholde et Ældrerådsmøde på Lysningen.
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Gæster fra Ældre- og Handicapforvaltningen

Frikommuneforsøg /v. Stine Haubro Falk:
Generel oplysning om frikommunekoncept og idegrundlag.
Odense som frikommune i et netværk?
Hvordan er processen i ÆHF med frikommuneforsøg?
Hvem træffer de endelige beslutninger om deltagelse eller ej?
Arbejdes der med nogen af de nye muligheder i den politiske aftale fra januar 2018?
Bilag vedlagt.

Budgetoplæg 2019 /v. Jeanette Andreasen:
Jeanette præsenterer det samlede Budgetforslag 2019 med udgangspunkt i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Det samlede budgetforslag sendes til Ældrerådet d.d. mhp. afgivelse af høringssvar.
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