Erindringsdans for demente:
Alzheimerforeningen har med støtte fra A.P. Møllers fond startet projekt om
"Erindringsdans for demente" på landets plejecentre. På kurser uddannes plejepersonale i
erindringsdans, og afholder herefter erindringsdans for demente beboere.
Ældrerådet indstiller til Social- og forebyggelsesudvalget, at personale i Odsherred kommune deltager i disse kurser.
Personalet fra et af kommunens plejecentre har været på kursus og flere starter op 2017.
Kostudvalg:
På baggrund af klager over for lidt mad, tørt kød, hårde grøntsager mm fra pårørende til
borgere på kommunens plejecentre, nedsættes et kostudvalg, hvor 2 medlemmer af ældrerådet deltager.
Der udfærdiges bl.a. et ugeskema, som plejecentrenes personale skulle udfylde ved morgenmad, frokost og middagsmad og hvor madens mængde, kvalitet mm tydeligt fremgik.
Tilbagemeldinger viste, at der kun yderst sjældent forekommer problemer omkring maden. Vi er klar over, at der altid vil være en vis utilfredshed med mad lavet i så store portioner, men generelt er der tilfredshed.
Plejecentre:
Ældrerådets medlemmer er hver tilknyttet et plejecenter som observatør og deltager i
centerrådsmøder ca. 4 gange årligt.
I forbindelse med omprioriteringsbidraget kommer lukning af Fårevejle Plejecenter i spil.
Centret er det økonomisk dyreste at drive i Odsherred kommune. På møde med Aktive
Pensionister, centerråd, ældreråd, personale og medlemmer af social – og forebyggelsesudvalg deltager, drøftes situationen, bl.a. skal der udarbejdes en økonomisk analyse.
Social-forebyggelsesudvalg lovede på dette møde, at alle beboere og personalet flyttes
samlet til nye plejeboliger, som opføres ved Bobjergcentret i Asnæs.
Efter høringssvar fra bl.a. centerrådet vedtages endelig lukning af plejecentret til november 2017.
Beboerne er undervejs orienteret om situationen, ligesom plejecentrets Medarbejderudvalg er orienteret og hørt.
Ved årets slutning er 7 plejeboliger beboede. En mulig tidligere flytning kan ske, såfremt
smertegrænsen for plejecentrets beståen på 5 beboede boliger sker inden november
2017.
Regionsældrerådet:
Et ældrerådsmedlem deltager i møderne, som foregår 2-3 gange årligt. Her drøftes bl.a.
regionens sygehuse, regional trafik og ventetider for sygehusene og meget mere.
Cykellegebane i Asnæs:
Ældrerådet deltog i et opstarts møde, hvor ideer og visioner kom op.
Efterfølgende deltager 1 medlem af ældrerådet i møder omkring cykellegebanen, som
forventes at tages i brug medio 2017
Demenscafe på plejecenter Præstevænget:
Pårørende til demente i Odsherred kommune har sammen med demenskonsulenter startet Demenscafe op således, at der afholdes møder for de pårørende hver anden måned,
og cafeer hvor de demente også deltager de øvrige måneder.
Medlemmer fra ældrerådet deltager, når det er muligt.
Trafik:
Vi har i løbet af året haft møder med Natur, Teknik og Miljø om trafikale punkter, der er
til gene, f.eks. stoppestedet ved Rema i Lumsås, huller i veje og fortove, nedhængende
grene til fare for gående, manglende skilte mm. Vi har også fremsat ønske om at alle
kantsten bliver nedsænkede ved renoveringer og nyanlæg.
Kvalitetsstandarder:
Vi har brugt en del tid på kvalitetsstandard for plejeboliger. Skal man kunne sige nej et
vist antal gange eller til man får den, man ønsker sig. Vi endte med at anbefale en løsning, hvor man har mulighed for at sige nej 3 gange, men man kan ønske om man vil bo
i nord eller syd.

Ortopædisk fodtøj:
Noget andet vi også har arbejdet med er ortopædisk fodtøj. Det er politisk besluttet, at
Odsherred skal gå sammen med andre kommuner. Vi har anbefalet, at der bliver ét sted i
kommunen, hvor man kan komme. Det politiske udvalg har truffet den samme beslutning.
Høringer:
I årets løb har ældrerådet fremsendt høringssvar om
Handicapbiler
Rehabilitering
Omprioriteringsbidrag
Værdighedspolitik
Budget
Og man kan læse vores høringssvar på vores hjemmeside under referater.
Ældrerådet har i det forløbne år bl.a. samarbejdet med
Social – og Forebyggelsesudvalget
Ældresagen
Holbæk, Kalundborg og Lejre Ældreråd
Danske Ældreråd
Faglige Seniorer
Forebyggende sygeplejersker
Inkontinensklinikken
Integrationsrådet
Handicaprådet
Kultur og Borger
Holbæk sygehus i samarbejde med andre ældreråd
Vi deltager desuden i følgende grupper:
Kostudvalget
Odsherred teater
Tænketank
Lokalrådet
Bedre kontakt med borgerne: ”Projekt forenkling af sproget”
Brugerrådet med borgere og Det danske madhus

Medlemmer af ældrerådet har i løbet af 2016 deltaget i Handicapmesse, FN’s Internationale Ældredag og Frivillig Topmøde.
På vores hjemmeside: www.odsherredkommune.dk/aeldreraad kan du få flere oplysninger om både os og vores virke.

Ældreoprør
Mange af os – ikke så helt unge mere – er opdraget til at være lydige og gøre,
hvad der bliver sagt. Det har vi gjort hele livet, og vi gør det stadig – også når
nogle beder os om vores CPR nummer, f.eks. på hospitalet, biblioteket,
borgerservice, lægen og et utal af andre steder.
Men skal vi det? Er det virkelig nødvendigt?
JA, for at du ikke bliver fejlbehandlet på sygehuset, får det rigtige varmetilskud
og meget andet, har det offentlige brug for korrekt CPR nummer.
Men skal du oplyse dit CPR nummer i fuld offentlighed?
NEJ, er vi nogle der mener!
Du skal ikke oplyse dit CPR nummer, hvis du er et sted, hvor andre kan høre
eller se det, f.eks. på sygehuset, hvor der ligger andre patienter, i
Borgerservice, hvor andre går forbi og kan høre eller se det på
computerskærmen osv.
Hvorfor er det så, vi vil gøre oprør? Jo, i disse computertider er det utrolig
nemt at overtage en anden persons identitet. Det eneste, det kræver, er et
CPR-nummer, og det er som sagt, vældig nemt at få fat på. Kommer andre i
besiddelse af dit CPR nummer, kan de få adgang til bank, borgerservice og
meget mere, som kan medføre store og mange ubehageligheder, for den det
går ud over. Det kaldes også identitetstyveri.
I Odsherred Ældreråd har vi talt om overtrædelse af datalovgivningen, når vi
skal oplyse vores CPR numre i fuld offentlighed. Når vi skal fortælle om vores
sygdomme på gangene på sygehuset, når vi får en ubehagelig diagnose i
overværelse af uvedkommende. Vi er ret sikre på, at tingene ikke ændrer sig i
løbet af kort tid, hverken på sygehuse eller i Borgerservice, så nu vil vi
opfordre alle – både unge som ældre – ikke at opgive CPR nummer,
medmindre det foregår i fuldfortrolighed.
Så alle, der vil være med i et ganske stilfærdigt og ublodigt oprør:
OPGIV ALDRIG MERE DIT CPR NUMMER, NÅR DER ER UVEDKOMMENDE TIL
STEDE.

