Referat Seniorrådet,
Fanø Kommune
Mødedato: 25. april 2019
Tidspunkt: Kl. 10.30-12.00
Mødested: Sundhedshusets mødelokale 1
Til stede: Henning Jeppesen, Ove Gejl Christensen, Søren Lyhne, Lonnie Møller Jepsen
Fraværende: Inge Pultz
Referent: Søren Lück Madsen
Kaja Petersen, teamleder Rehab & Omsorg deltager i mødet.

1. Godkendelse af dagsordensforslag
Godkendt. Dog startede mødet med en gennemgang af den foretagne evaluering af den nye
ledelsesstruktur og en drøftelse heraf. Notatet udsendes til orientering for Seniorrådet.
2. Meddelelser fra formanden eller andre
Intet specielt.
3. Mad for ældre
Hvordan leveres det? Hvordan er den ernæringsmæssige kvalitet? Kan man lave mad på
plejehjemmet sammen med de beboere der har lyst? Etc?
Teamlederen orienterede om madordningen. Der afholdes prøvesmagning på et af de
kommende møder. Ide om, at frivillige deltager i servering af mad på plejecenteret
undersøges nærmere.
4. Møde med plejecenterets ledelse herunder drøftelse af følgende underpunkter
Seniorrådet havde ønsket et møde med ledelsen – Teamlederen for Rehab og Omsorg og
Velfærdschefen deltog i dette punkt
- Personalesituationen – vanskeligt at tiltrække nye medarbejdere SSA/SSH
- Vagtplanerne – omlagt
- Oplæring af nyt personale – bl.a. føloplæring, systematisk oplæring
- Møde med Beboer- og pårørenderådet – Seniorrådet har ønske om tættere samarbejde –
så de pårørende hvem, de skal henvende sig til, hvis pårørende har behov.
- Skriftlig/mundtlig kommunikation
Teamlederen for Rehab & Omsorg deltog i dette punkt og orienterede om status på
ovennævnte punkter. Muligheden for et årligt dialogmøde med Beboer- og pårørenderådet
undersøges. Problematikker omkring at gøre beboerne klar til cykling m.v. i relation til når de
frivillige er klar, undersøges nærmere i de nedsatte dialogfora mellem Plejecenteret og de
frivillige organisationer.
Beboerne på PLC skal orienteres tilstrækkeligt om gudstjenester på Plejecenteret.
5. Dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget den 28/5-19
Emne til drøftelse jf. referat af den 26/3-19:
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a. Seniorrådet foreslår at formen på dialogmøderne med borgmester, udvalgsformand samt
chefer er mere dialogbaseret, så dialogen bliver ideskabende / brainstorming / fx gennem
en Cafe-form (i grupper med cirkulerende deltagelse)
b. Fanø Lægehus:
Seniorrådet er bekymret for lægehusets situation den dag Lauge og Ulrik ikke længere vil
/ kan varetage arbejdet som lægerne på Fanø. Er Fanø Kommune på forkant med
situationen? Hvordan kommer lægehuset til at fungere i fremtiden set med kommunens
øjne? Hvilke scenarier kan man forestille sig?
c. Ældreboliger:
- Seniorrådet ser meget gerne ældreboliger med fællesrum etc. Bygget i bynært område.
Hvis muligt!
- Realdania har undersøgt at der er 80.000 – 100.000 der på landsbasis gerne vil flytte i
seniorbofællesskaber. PFA vil gerne investere i sådanne boliger og har udfærdiget 46
krav til boligerne.
- P.t. er der kun én ideel byggegrund til et seniorbofællesskab, og der er mejerigrunden
overfor Brugsen og i nærheden af plejehjemmet.
https://pfa.dk/news-archive/2017/07/31/06/44/pfa-bygger-forste-seniorbofallesskab/ og
https://pfa.dk/privat/pfa-boliger/pfa-seniorboligstandard/

c. Vestervejen og dens trafiksikkerhed (fortov, hastighed m.v.)
6. Info fra forvaltningen
1) Klippekortordning på Fanø Plejecenter fortsætter i 2019
2) Status på betalingsforhold på kommunale akutpladser (MTO)
3) Rapporter vedr. uanmeldte tilsyn på Fanø Plejecenter og i Fritvalgsområdet (hjemmeplejen)
for 2019 kommer i høring efter SSU den 30/4-19
4) Orientering om ny ledelsesstruktur på Fanø Plejecenter pr. 1.4-2019
Til efterretning.
7. Eventuelt

Mødet afsluttet: 12:10.

Næste møde: Dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget den 28/5. Næste ordinære møde er
den 4/6.
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