Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 7. september 2020 kl. 8.30

Mødet afholdes på Stensvang, Bredsten
Dagsorden.

1. Godkendelse af referatet fra 10.08.2020
Godkendt
2. Orientering fra personalet
Lone er flyttet fast til Stensvang.
3. Covid-19: Situation omkring den delvise åbning
Mange hold er startet op. Nogle hold afventer opstart og nogle hold har
sagt nej tak til at starte. Der er overvejet om der skal startes sang op
igen, da det er muligt de kan sidde forskudt for hinanden og med den
rigtige afstand.
Vi drøftede muligheden for at starte frivillige op i køkkenet igen. Det er
muligt, da det ikke er så mange det drejer sig om.
4. Diverse hængepartier: Visionsdag – frivilligdag – træfigurerne m. fl.
Visionsdagen og frivilligdag bliver udskudt til 2021. I istandsættelse af
træfigurerne kan godt gå i gang. Villy kontakter Åse og Ove. Aftaler
med Åse at hun kan indkøbe det der skal bruges af træbeskyttelse osv.

5. Økonomi
De fleste penge fra §18 er søgt overført til næste år. Der er kun brugt til
én tur. Single klub søger igen til næste år.
Det har været sparsomt med indtægter på caféen i år og vi ved endnu
ikke om Egetoft kompenseres for den manglende indtægt.

6. Nyt fra Ældrerådet

Dansk Ældreråd har møde med ministeren pga de sager, der er kommet
frem i pressen. I den
forbindelse har formand og næstformand skrevet
et notat, som fremsendes til dansk ældreråd – se vedhæftede notat.
Der er fortsat fokus på digitalisering og hvordan man kan hjælpe de folk,
der har svært ved digital adgange.
Der er afsat 240 mill. Kr, som kan søges af kommunerne (omsorg og
nærvær).
En ny plejemodel drøftes med inspiration fra Holland – målet er at
ændre fra udbudsstyret hjemmepleje til behovsstyret hjemmepleje.
Tryghedsboliger flere steder i kommunen drøftedes – lidt ligesom dem
på Stensvang.
Status på coronasituationen blev fremlagt af Helle Brinch.
Tandhygiejne – omsorgstandpleje er tandpleje og behandling der
udføres i borgerens hjem eller på et plejecenter. 550 borgere er
tilknyttet omsorgstandplejen i Vejle kommune.

7. Eventuelt
Næste møde bliver 5. oktober

Vi skal se de nyindrettede boliger tilknytte Stensvang.

Kære Mogens og Trine, Dansk Ældreråd
På baggrund af Jeres henvendelse af d. 3.9.2020 har Ældrerådet i Vejle Kommune udarbejdet
nedenstående input til topmødet med sundheds- og ældreministeren.
Synet på og opfattelsen af ældreplejen bør gennemgribende ændres.
Man skal bort fra udbudsstyret (hvad kan vi tilbyde) og over til behovsstyret (hvad har du brug for). Omsorgen
og respekten for den enkelte skal styrkes så alt betragtes fra den ældres synsvinkel. Pårørende skal høres og
inddrages i det omfang den ældre selv og dennes pårørende ønsker det. Beboer- og pårørenderåd bør være
obligatoriske på alle plejecentre.
Sundhedsloven og serviceloven bør lægges sammen, så man undgår blokeringer på det plan og samarbejdet
med ” det nære sundhedsvæsen” skal styrkes, så alle arbejder sammen omkring den ældre borger.
Personalet skal besidde større pædagogisk og sundhedsfaglig indsigt, være bedre uddannet til den komplekse
opgave ældreplejen i virkeligheden er i dag. Ældre der modtager pleje i dag, har alle forskellige
sundhedsfaglige udfordringer af fysisk eller psykisk art, da visitationen til hjælp er særdeles stram. Den
rehabiliterende tilgang er mange steder kammet over i nedværdigende afprøvninger af de ældres evner uden
tanke for, at omsorg og hjælp er mere menneskeligt.
Man skal opgradere jobbet som ansat i hjemmeplejen og på plejecentrene ved bedre uddannelse, højere løn
og især langt mere anerkendelse af dette vigtige og ret vanskelige arbejde. Man skal især holde op med at
placere personer med egne udfordringer i disse job, a det kræver stort overskud at drage omsorg for andre.
Man skal arbejde på, at i de kommuner hvor man bruge betydelig mindre økonomi på ældreomsorg, en det
der er det gennemsnitlige forbrug på landsplan, skal man minimum op på det forbrug som er
landsgennemsnittet.
Ledelse er vigtig. Enten man er en selvstændig gruppe med egen ”selvledelse” eller der er er en ansat leder.
Al unødvendig administration bør udføres af personale, der er uddannet til dette f.eks. en HK medarbejder, så
lederen kan følge med i det daglige arbejde og påtage sig rollen som faglig leder og kulturbærer. Kulturen skal
være omsorgsfuld og menneskelig med plads til socialt samvær med de ældre. Man skal servere mad af høj
kvalitet, og vi ser gerne at maden bliver fremstillet af faguddannet personale med højt kendskab til ernæring,
og at der plads til individuelle ønsker. Det siger sig selv, at ordentlig pleje og en god hygiejne er en del af
hverdagen. Man kan sagtens overleve i det samme sengetøj i tre uger, hvis man hellere vil bage og spise en
kage med hjemmeplejen. Selvfølgelig må egen bestemmelse ikke føre til ikke føre til at man i virkeligheden
svigter den ældre, så vedkommende ikke får en nødvendig omsorg og pleje. Her kommer den pædagogiske
tilgang i spil.
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