Kokkedal den 1. september 2021

Referat
Ordinært Seniorråds møde

onsdag den 11. august 2020, kl 13:00 – 17:00

Til stede: Jonna Farbmacher, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette Lewinsky, Jørgen Simonsen, Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard.
Afbud:
Gæst(er):
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Valg af Referent

Lisbeth E. Knudsen.

2

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3

Godkendelse af referat

Referat af 2. juni 2021
Godkendt

4

Besøg af Hans Bækvang
1. Skovgården åbnet efterår 2020 med 30 plejepladser og 25 rehabiliteringspladser.
Byggeriet var planlagt færdig til 1½ mdr. før indflytning, men var først færdig en
uge før indflytning. Hvilket betød at der var mangler ved indflytningen Beboerne
klagede over at det var en svær indflytning. Corona medførte i januar at rehabiliteringsafsnittet måtte neddrosles til kun 5 pladser. Bortset fra klager over indflytning
i november 2020 er de fleste klager modtaget till rådhuset i juni og juli 2021. Fem
klager omhandler plejeboliger og 13 klager ud af 250 forløb på rehabiliteringsafdelingen. Klagerne omhandler primært mangel på plan for træning, lange ventetider
på kald og manglende inddragelse af pårørende. Politisag om udsmidning af borger
som var søgt ordnet af personalet. Ny leder af rehabilitering er Benedikte Fenger
med to gruppeledere. Genopretning af tillid er en særlig udfordring hvor forventningsafstemning er særligt vigtigt. Omtalen af dødsfald har været dramatiseret og
situationen med bedemand er søgt håndteret bedst muligt hvor klientellet jo vil
være udsat for dødsfald.
Tilsynene har varieret i karakter. 2 af 7 var ikke tilfredsstillende i 2021.
Personalemanglen afhjælpes ved vikarer der ikke længere er de samme som førhen
idet mange har arbejdet som podere. Nye indsatser til rekruttering må sættes i værk
f.eks. gennem ansættelse af farmakonom.
Pressens behandling af forholdene har ikke været helt sand.
Toni fremførte, at tonen mellem beboere og personale ikke er god, også i plejeafdelingen. Tine Jørgensen fra Mergeltoften er indsat som midlertidig leder for plejeboligerne.
Finn spørger til visitationsprocessen som nævnt i kvalitetsstandard nr. 15 hvor det
angives som tværfagligt. Visitation fra sygehus indeholder ofte plan for genoptræning, der vurderes af sygeplejerske og terapeut fra kommunen.
Finn spørger til opfølgning som skal ske med inddragelse af sociale netværk også,
hvor der vil være mere skriftlig opfølgning til dokumentation. Igen er forventningsafstemningen vigtig sammen med evaluering af planer.
Seniorrådet kan hjælpe med at bringe kritik videre direkte til Hans Bækvang. Positive oplevelser skal også frem f.eks. spisning i kantinen.
2. Hvilke typer tilsyn vedr. ældreområdet findes der?
Kommunalt tilsyn om service lov, årligt og uanmeldt som udføres af uafhængige
sygeplejersker i BDO. Tilsynet følges op af kommunen Tilsyn ved styrelsen for patientsikkerhed dels af behandlingssteder med syn på det sundhedsfaglige dokumentation og medicintilsyn.
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Der er også et ældretilsyn som går på trivsel, omsorg, indsatser. Med særlig henblik
på læring. Lisbeth kunne oplyse at dette tilsyn fortsætter og vil fremsende rapport.
3. Hvilke aftaler er der i vor kommune om tilsynspolitikken på ældreområdet?
Der følges op også med specifikke fokusområder. Farmakonom skal gå medicin
håndteringen efter. Først på Skovgården og muligvis flere.
Spm til håndteringen af de ca. 400 i kommunen der ikke er behandlet, men udsat
som følge af sygeplejerske strejken hvor mange er ældre.
Hans Bækvang vil undersøge om hospitalet har en statistik over borgere fra Fredensborg, som har fået udsat operationer. Der er ikke registreret større træk på
hjemmeplejen.

5

Interne og Eksterne informationer

Folder om SR med annoncer – bliver på ca. 6 sider, der præsenteres den 19.8 for Jonna
og Anette. Kun 3 annoncører og ingen navne på SR medlemmer. Link til opstillingsmodul
tages med.
Udtalelser på SRs vegne skal fortsat vendes med hele SR inden fremsendelse til pressen.
Mindretalsudtalelse fra Niels Søndergaard:
Det har gentagne gange i dette halvår vist sig, at Grethe Troensegaard har optrådt (ved
møder og i læserbreve) på Seniorrådets vegne med budskaber, som på ingen måder
(hverken før eller efter) har været behandlet af Seniorrådet.
Budskaberne har alene været et udtryk for Grethe Troensegaards egne holdninger og
viser en manglende dømmekraft, for hvad Seniorrådet kan beskæftige sig med.
Det er derfor min mening, at Grethe Troensegaard af denne grund bør opfordres til træde
ud af Seniorrådet med øjeblikkelig virkning.

6

Valg til Seniorrådet november 2021

Informationsmøde den 16.8 kl 16-17, hvor Jørgen fortæller om SR.
Valgmødet ved Ældre Sagen er udsat til onsdag den 29.september kl. 18.30 med 12
partier

7

Aktuelle sager

Aktuelle tilsynsrapporter fra Fredensborg - Tilsynspolitik - herunder Danske Ældreråds
anbefalinger

8

Kommunens Budget 2022

Helle Andersen og Hans Bækvang kommer til møde den 16.08 kl. 14 i Kontrabassen for
gennemgang af materialet og besvarelse af spørgsmål.
Høring ved Toni og Grethe. Vil andre være med?
SR vil anmode om midler i budgettet til Vej og Park til udbedring af stier og fortove samt
busforbindelse til Skovgården.

9

Social-og Sundhedsgruppen

Puljemidler til kommunens drift

10

Teknikgruppen

Teleslyngeanlæg på Skovgården mangler ligesom offentlig transport.
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Boliggruppen

Flere kontakter til iværksættere.
Hvornår skal kommuneplanen revideres?

12

Kulturgruppen

Ønske om snart at mødes med formand og næstformand for kulturudvalget så udbud
særligt til seniorer kan italesættes.

13

IT- og Kommunikationsgruppen

Intet nyt

14

Tilbagemelding fra SR observatører på plejecentre

Skovgården – Jonna rykker for kontakt
Øresundshjemmet – Gode erfaringer med besøg af demensrejseholdet
Mergeltoften – Pårørende møde med leder Program EDEN som hjem. God tilsynsrapport
mht. medicinhåndtering. Katte tilknyttet.
Egelunden – snart ny leder
Lystholm – ingen kontakt
Benediktehjemmet – Råd er etableret og stadig medicinudfordringer
Else Marie hjemmet – Intet nyt

15

Seniorrådets økonomi

Brug af Danløn applikationen til udlæg skal bruges.
Forslag (1) til fælleskursus: Trivsel og arbejdsglæde
Forslag (2) til fælleskursus: Samarbejde og kommunikation
Forslag( 3) til fælleskursus: Kommunikation og samarbejde
LIVA kursus i Århus hvor Toni gerne vil deltage Se nærmere på Livakurser.

16
17

Konferencer, kurser og møder
Nordgruppen

Finn har indkaldt til 6.9 og Halsnæs fastsætter temaet

18

Regionsældrerådet

Indkaldt til 13.9

19

Forebyggelsesrådet

Sidste møde den 7.9 i 8-årigt forløb med status.

20

Danske Ældreråd

4 mærkesager fremført af 98 ældreråd.

21

Eventuelt

Tilgængelighedskonsulent kan diskuteres ved budgetmødet.
Folkesundhedsuge i Kulturstationen i uge 43 bla. med dag om demens og med oplæg
ved Kaare Mølbak.
Gave til Jens Andersen der er formand DH Fredensborg organiseres af Grethe Troensegaard.
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Kommende møder
dato

lokale

16.

august 2021

Kontrabassen

19.

august 2021

1.

september 2021

Stortrommen

8.

september 2021

Lilletrommen

6.

oktober 2021

Kontrabassen

3.

november2021

Kontrabassen

1.

december2021

Kontrabassen

bemærkning
klimakonference
Borgmesterfrokost

Man er gammel,
når man har større glæde
af fortiden end af fremtiden.
...John Knittel (1891-1970)
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