ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 5. 2. 2020
kl. 13.00 Absalonstuen, Kaarsbergcentret .
Fraværende:
Referent: Inge Mortensen
referat nr. 2

Sagsfremstilling
13/2020: Orientering fra leder af sundhed
og Omsorg Pia Nyborg

Behandling/beslutning
Pia orienterede om at budgettet på sundhed og
omsorg er ved at være afsluttet for 2019.
Gæst Cecilie Svegaard Aakjær deltog i mødet for at
orientere om Kvalitetsstandard for ældre og
sundhedsområdet 2020 og læsevejledning til
kvalitetsstandard.
Kvalitetsstandarden er revideret kraftigt, dvs fra at
være på 119 sider er den nedskrevet til 39 sider.
Kvalitetsstandarden fremsendes til høring og svar
senest den 5.3.2020.
Vigtige områder vi skal se på:
-Målet er at den er læsevenlig
-Klare overskrifter
-forslag til ord man kan søge på
Socialchef Annette Homilius deltog ligeledes i
mødet og støttede op om kvalitetsstandarden.
Takstblad 2020 på social og sundhedsområdet
blev gennemgået, og er til høring og svar senest
den 5.3.2020
Der blev drøftet hvilke tiltag der kunne gøres for at
borgen ved hvem der er kontaktperson.
1. spørge ind på en anden måde eks. Daglig
hjælper
2. Udarbejde visitkort hvor der står
plejegruppens telefonnr. Og navn på
kontaktperson.
Der blev drøftet vederlagsfri fysioterapi /
individuel træning contra holdtræning.
Plejehjems behov i fremtiden : nuværende
materiale tage op til drøftelse og der udarbejdes
revideret plan.

14/2020: Frivilligkoordinator Susanne
Lysholm kl.14.00

Orienterede om sit arbejde som Frivilligkoordinator
på Ældreområdet (sundhed og omsorg). Skabe de
gode relationer mellem frivillig, medarbejderne og
borgerne.
Der blev udleveret materiale så vi kan se alle
indsatserne i Sorø kommune.

15/2020: Ordstyrer

Flemming Greve

16/2020: Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Tilføjelse :punkt 27. Mødeaktivitet
28 Evt.
Referat godkendt og underskrevet

17/2020: Godkendelse af referat fra den
8.1.2020
samt underskrift.
18/2020: Orientering fra formanden

Orienterede om klagesag som blev annulleret.
Invitation til kursus

19/2020: Orientering fra medlemmerne

Zenia takkede for blomster . Det varmede.
Inge orienterede arbejdsdag sammen med
medarbejder fra hj.plejen i Dianalund. En god
oplevelse. Ros til plejegruppen.
Flemming har været på besøg i Mølleparken.
Der arbejdes med et projekt på Blomstergården,
som omhandler bl.a. pårørende / netværk

20/2020: Temadag , boformer
Nedsættelse af arbejdsgruppe?

Besluttet at drøfte det på mødet med social og
sundhedsudvalget.
Ny plan er at afholde en temaeftermiddag hvor vi
vil invitere Sundheds og Ældreminister Magnus
Heunicke. Egon kontakter

21/2020: Udflugt 2020
Nedsættelse af arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe: Flemming, Zenia, Michael, Kirsten
og Egon.

22/2020: Budgetorientering

Budget til år 2020: 51.100,00 kr
Regnskab for år 2019 udleveret.

23/2020: Tilsynspolitik på fritvalgsområdet
2020 Høringssvar senest den
10.2.2020

Drøftet.
Høringssvar fremsendes den 5.2.2020

24/2020: Tilsyn på fritvalgsområdet, personlig og praktisk hjælp (p 83)
Høringssvar senest den
10.2.2020

Drøftet.
Høringssvar fremsendes den 5.2.2020

25/2020: Tilfredshedsundersøgelse af den
varme mad på plejecentrene.
Orienteringssag.

Taget til efterretning.

26/2020: Punkter til næste møde

Folkemøde i September
Punkter til dialogmøde med social og
sundhedsudvalget
Kvalitetsstandard
Takstblad
Temaeftermiddag

27/2020: Mødeaktivitet

Henstilles at vi overholder tidsrammen på 3 timer

28/2020: Evt.

Dorete deltager i temadag på Nyborg Strand den
28.4.2020
Emne: Livet som Ældre.

