Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 7. december 2020, kl. 9:00 – 12.00
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud : Inge - Lise
1. Møde med Jens Erik Boesen og Ida Byrge Sørensen
Der har været udvalgsmøde, hvor §18 og §79 midler blev fordelt. Nogle aktiviteter, som
ikke er gennemført, blev i en vis udstrækning overført til 2021.
Corona smitten går den forkerte vej og der arbejdes på højtryk på at få klarlagt sporing og
nedbrudt smittekæder.
Det er forsøgt at gøre kvalitetsstandarderne mere læsevenlige og der er lagt vægt på at vise,
hvilke ændringer der er sket i forbindelse med opdateringen.
Det er få steder på plejecentrene hvor der er oprettet bruger - / pårørende råd.
2. Orientering om patientinddragelsesudvalgets arbejde v/ formand Lise Landgren
Udvalget har eksisteret fra 2014. Der udpeges 3 personer, som repræsenterer patienter, 3
udpeges af handicaprådet, 1 fra regionsældrerådet og en fra Ældresagen. Formålet er at være
høringspart dels i relation til sundhedsaftalen, dels i relation til almen praksis.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 9. november 2020
Godkendt
5. Orientering fra formanden:
Valg til Danske Ældreråds bestyrelse valgkreds 6 og 7, torsdag den 26. februar 2021 i Køge.
Punktet tags op i januar 2021, herunder drøftes om der er kandidater til bestyrelsen.
Mail fra Mogens Rasmussen. Han genopstiller ikke som formand for Danske Ældreråd,
men fortsætter frem til valget 10. maj 2021.
Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd.
Danske Ældreråd har økonomiske udfordringer. Der er lagt op til vedtægtsændringer og
arbejdsområder for Danske Ældreråd fra 2022.
Brugerrådsmøde Fælleskøkkenet aflyst. Næste møde er fastsat til den 4. marts 2021.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
De fysiske rammer omkring etablering af Center for Hjerneskaderehabilitering er stort set på
plads og det forventes, at CHR bliver rigtig godt når det i det kommende år forventes i fuld
drift.
7. Høringer:
Guldborgsund Kommunes cykelstrategi 2020-2024, høringssvar er fremsendt

Der er kommet kvittering for vort høringssvar og ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at
Teknik og Miljø vil tage vore bemærkninger med i det videre arbejde.
-

Kvalitetsstandarder sagsnr.20-18776 , personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og
rehabilitering
Ældrerådet ser gerne, at der tilbydes bad hver uge. Ældrerådet vil gerne have præciseret, at
der løbende sker visitation, hvis der er ændret behov. Dog skal der dog altid ske visitation
min. hvert 2. år. Ældrerådet foreslår, at alle får ens microovn med fra Fælleskøkkenet, når
borgeren er visiteret til mad, idet plejepersonalet skal bruge for megen tid på at finde ud af
indstillinger på forskellige ovne, ligesom der er risiko for, at maden måske ikke får den rette
tilberedning. Afbestilling af døgnforplejning bør kunne ske med under 7 dages varsel.
Ældrerådet mener der skal være tilbud om yderligere vask ikke kun en gang ugentlig.
Rengøring er andet end robotstøvsuger, så man bør overveje en anden formulering af
punktet omkring rengøring.
Kvalitetsstandard sagsnr. 18/10678 forebyggende hjemmebesøg
Der bør tilbydes forebyggende hjemmebesøg også til borgere, som er tilbudt anden hjælp for
at tilgodese ensomhed og sociale kontakter.
Kvalitetstandard sagsnr. 20/17318 Tilsynspolitik 2021 for plejecentre og fritvalgsområdet
Ældrerådet ønsker tilsynspolitik i høring.
Kvalitetsstandard sagsnr. 20/34250 træning og vedligeholdelsestræning
Tages til efterretning. Ældrerådet vil gerne have præciseret regler for hvornår og til hvem
der er gratis transport til træning
Sagsnr 20/30004 Håndtering af akutplads i akutsygeplejen, til orientering
Tages til efterretning.
Ældrerådet ser frem til evaluering medio 2021, men hører gerne tidligere, idet ældrerådet
mener uklarhed har stået på i al for lang tid. Ældrerådet er stadig bekymret for håndtering af
akutmuligheder.

8. Ældrerådsvalg november 2021
Ældrerådet holder et forberedende møde med kommunen og borgmesteren kommer til det
kommende ældrerådsmøde.
9. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
10. Eventuelt

Peter Müller
referent

