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1. Godkendelse af referat fra den 10.01.2012
Referat godkendt.
2. Hverdagsrehabilitering v/Freddy Lillelund
- Freddy Lillelund orienterede om hverdagsrehabilitering.
Implementeringen starter i marts med uddannelse af
personale i hjemmeplejen Vest, samt opstart på visitering af
borgere.
3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om følgende:
- Seniorernes blad
- Tårnby Kommune’s Sundhedsplan
- Husavis fra Plejehjemmet Tårnbygård
- Bladet ”Pensionisten”
- Ældre Forum bog ”Kan det virkelig passe?”
4. Meddelelser fra forvaltningen
- Hverdagsrehabiliteringen er ved at blive implementeret.
5. Meddelelser fra medlemmerne
Poul Kristensen forespurgte til:
- brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen.
- resultat af test af batterier til elcyklers holdbarhed i
vinterhalvåret.
- om Tårnby Kommune har problemer med påvirkede
borgere i hjemmeplejen.
Forvaltningen oplyste, at der pt var forsøg med
robotstøvsugere på Tagenshus, men at der ikke for
nuværende er planer om at benytte dem i hjemmeplejen.
Resultater af test af batterier til elcykler kan først forventes
efter april 2012, da testen er forlænget til 1. april 2012.
Forvaltningen oplyste, at det ikke var forvaltningens
opfattelse at der var specielle eller særlige problemer med
påvirkede borgere i hjemmeplejen, men at problemstillingen
er kendt på både plejehjem og i hjemmeplejen og at det
håndteres.
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6. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje
- Der var forespørgsel om hvad man gør, når posten ikke
kan aflevere bleer på adressen
Borgeren bør henvende sig telefonisk til forvaltningen med
henblik på at få hjælp.
Såfremt at der er tale om et generelt problem, vil
forvaltningen undersøge sagen.

7. Sager i høring
- Sundhedsplan er i høring til 1. maj 2012.
8. Orientering om politiske beslutninger
- Ingen bemærkninger.
9. Repræsentantsskabsmøde i Nyborg v/Knud Madsen
- Det aftaltes, at der fremsendes link til tilmelding til møde i
Nyborg til Forebyggelse og Omsorg, som herefter tilmelder
det ønskede antal deltagere.
10. Eventuelt
- Ingen bemærkninger.
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