Referat fra social-humanitær gruppe distrikt 6 den 29. november 2017 i Hjallese
Forsamlingshus
Til stede: Karen G Larsen Ørbæk, Svend Kærsaa Svendborg, Anna Svensson
Assens/Højfyn, Ingeborg Alslev Svendborg/Egebjerg, Irma Trebbien
Nyborg/Ullerslev,Rita Nielsen Odense, Hanne Pedersen Nordfyn, Bente Jørgensen
Middelfart, Lizzie Veltzé Midtfyn
1. Velkomst og vi synger en sang
Der synges en tekst af Joan Rasmussen med titlen ”Hvis jeg bliver dement”
2. Orientering om afholdte arrangementer
a) Temadag den 30. august om Ældre Sagens strategiplan
De tilstedeværende fandt, at det var en god temadag.
b) Temadag den 4. september på Nyborg Strand om pårørendepolitik af
Ældre Sagen centralt
Spændende dag, hvor der blev drøftet, hvordan pårørendepolitik er
implementeret i nogle kommuner, etablering af pårørendegrupper. Assens
Kommune har tilsyneladende en virksom pårørendepolitik.
c) Temadag den 26. september for frivillige i vågetjenesten
Nordfyns kommune har afholdt temadagen ved Ulla flink og Camilla
Stubbe Theil. Det var en meget givende dag for de personer, der er
involveret i vågetjenesten. Der er 10-12 personer i Nyborg/Ørbæk.
d) Netværksmøde den 5. oktober for social-humanitære kontaktpersoner
Der deltog social-humanitære distriktskoordinatorer fra hele Danmark. Der
skulle defineres deres rolle. Der ønskes flere til at koordinere i samme
distrikt. Ved valg kan der kun være repræsenteret 1 person.
e) Temadag den 23. januar 2018 i Hjallese Forsamlingshus. Noget om
besøgstjenestens fremtid?
Tine Schiller vil være involveret. Dagen vil omhandle rummelighed i
besøgstjenesten vedrørende ideer til forskellige aktiviteter samt metoder.
Der kan inviteres 4 besøgsvenner fra hver afdeling.
3. Bordet rundt – f.eks. hvad er der sket siden sidst?
Lizzie Veltzé, Midtfyn: Er ved at få formuleret en pårørende politik sammen
med handicaprådet, hvorpå der forventes, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil
godtage.
På Finansloven for 2018 er der vedtaget, at der skal afsættes 60 mio. kr. til
pårørendepolitik. Det vil forpligte kommunerne til at formulere en
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pårørendepolitik. Støtten til pårørende skal fremover skrives ind i de
kommunale værdighedspolitikker som et sjette punkt.
Der er i 2017 iværksat information til borger 60+ år i kommunen via et
magasin kaldet ”Senior Liv”. Det er Ældrerådet, Ældre Sagen og Faaborg
Midtfyn Kommune, der informerer om nye tiltag. Økonomisk fordeles
udgifterne således, at kommunen betaler 2/3 og Ældre Sagen 1/3. Det er
udkommet 3 gange i år. Postnord har stået for distributionen, men fra 1.
januar stopper de med reklameuddeling. Der skal findes en ny distributør.
Ingeborg Alslev, Svendborg/Egebjerg: Der har været 2 spise sammen
arrangementer, hvor der deltog 20-25 personer hver gang. Pris 50 kr. Ældre
Sagen betalte for drikkevarer og underholdning. Der afvikles møde med
frivillige 2 gange årligt. Ved sidste møde var der orientering ved
demenskoordinator. Dem der underviser i det digitale, har aflagt besøg på
plejehjem for at guide personale og beboere i mailsystemet, så beboerne på
den måde kan holde kontakt med deres pårørende.
Rita Nielsen, Odense: Ledsageordningen virker godt. Måltidsguider, hvor
frivillige hjælper ældre med madlavning er ikke rigtigt blevet virksomt.
Kommunen har bedt om frivillige til borgere med Parkinson. Der har ikke
været nogen, som har meldt sig til denne opgave. Der er en
”Parkinsongruppe” i kommunen, som har 5 ledige. Der tages kontakt til dem
om at overtage opgaven.
Hanne Pedersen, Nordfyn: Der har været 2 spise sammen arrangementer,
hvor der deltog 140 og 100 personer. Biograftur til Nr. Åby med kaffe og brød
til 80 kr. Der er kommet 4 nye i vågetjenesten. Der er nu 4001 medlemmer.
Bente Jørgensen, Middelfart: I uge 45 afviklet spise sammen til 60 kr. pr.
person. Kursus afviklet med temaet ”Med døden til kaffe”. Der deltog 28
personer. Der mangler vågevagter til vågetjenesten.
Anna Svensson, Assens/Højfyn: Afholdt 2 gange spise sammen
arrangementer med deltagelse af 90 og 86 personer. Forventer at afholde
julearrangement med præst fra Kerte og underholdning samt adventshygge
med besøgsvenner og Røde Kors.
Svend Kærsaa, Svendborg/Gudme: Der har været afviklet 30- årsjubilæum
med deltagelse af 70 personer. Har afholdt et arrangement for besøgsvenner
og IT- personerne med underholdning ved Ulla og Torben Nikolaisen.
Karen G Larsen, Ørbæk: Der er startet demensaflastning. Der er stort behov
for dette. Der er mangel på personer til vågetjenesten. Spisevenner er i gang.
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Mangler at få kommunen til at betale måltid til spisevennerne. Har holdt
kaffemøde med besøgsvennerne. Planlægger en tur med besøgsvenner og
værter til foråret.
Irma Trebbien, Nyborg Ullerslev: Har spisevenner men mangler spiseværter.
Spisevennerne kommer så på skift i rehabiliteringscentret. Ved udskrivelsen
kan borgeren få en spiseven med i eget hjem. Arrangementet ” Når 2 bliver til
1”. Der er en præst og pædagog, som står for dette hver 14. dag. Der er pt. en
gruppe på 4 personer. Der er afholdt 2 temadage vedrørende demens ved
Tina Schiller og Peter Lindblad. 59 personer deltog. Demens og måltidsværter,
undervisning ved sygeplejerske Karin Naldahl. Der deltog 30 personer. Ældre
Sagen har givet 25.000 kr. til projektet. Parkinson gruppen i Nyborg vil gerne
samarbejde med Ældre Sagen
4. Ønsker og forventninger til arbejdet næste halvår
Der var enighed om at tage hul på pårørendepolitik – de pårørendes situation
og hvilke midler der bør stilles til rådighed i kommunerne.
I Odense var der ønske om at få en temadag for nye frivillige. Dette blev
afslået, da der ikke var nok deltagere. Tine Schiller har tilkendegivet, at der nu
er kommet materiale ud til hver enkelt afdeling ”Velkomstpakke til nye
frivillige”. Det er meningen, at man via dette materiale skal kunne tage imod
nye frivillige. Der skal på vores næste møde drøftes, om der er behov for
fælles introduktion af nye frivillige.
5. Næste møde
Den 17. maj 2018.
6. Eventuelt
Vedrørende telefonering ved tryghedsopkald. TDC og Ældre Sagen har haft en
aftale med billig telefoni. Denne aftale er opsagt med det resultat, at det nu er
blevet en meget dyr ordning, som afdelingen i Middelfart har opsagt.
Husk!!
Irma og Karen vil undersøge, om det er i orden, at der indgår en suppleant
fra hver afdeling i den social- humanitære gruppe.
Referent: Lizzie Veltzé.
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