Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

5. oktober 2016

Seniorrådsmøde 3. oktober 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer
ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

Afbud
Inge Jacobsen

1.

Godkendelse af referat fra møde den 5. september 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkt 3a. – Temadag

3.

Valg af ordstyrer til den 31. oktober 2016
Inge Lundbye blev valgt.

Øvrige deltagere
Majken Fuglsang (10-11)
Helle Petersen (referent)

3a. Temadag
Datoforslag til temadag: 14. eller 21. november.
4.

5.

Meddelelser fra formanden
 Punkterne til Ulla vedr. velfærdsteknologi og faste læger på plejecentrene, medtages på næste møde.
 FN-dag senere i dag, derfor forlader formanden mødet kl. 10.00
Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 4/10-2016
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 30.05.2016
Politiske sager:
3.A - Statussag vedr. Den nationale handlingsplan
for den ældre medicinske patient
4. A – Status på udmøntning af budgetforslag om
tidlig opsporing

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming udleverede Seniorrådets Budget 2017. Budgettet rettes til med kontingent til
Regionsrådet.
Flemming har ikke modtaget tal fra ØDC, så der er ikke noget opdateret regnskab. Han
sender regnskab ud når han har modtaget tal.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
240610-16

Sagsnr.
15/22914

8.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Majken Fuglsang, da Ulla Callesen er
fraværende (fast)
Majken gennemgik kort de politiske sager og udtrykte bl.a. glæde over handlingsplanen for
DÆMP, da den rammer det SUOC har arbejdet meget med de sidste 2-3 år.
Leif spurgte ind til hvordan man kunne komme på banen i forhold til tidlig indsats – ”madklub for enlige mænd”, hvis man har kendskab til gode ideer/initiativer.
Majken svarede, at det vil være en god idé at sætte det på hjemmesiden ”Aktivt ældreliv”,
under Marselisborg projektet, hvor alle aktiviteter registreres. Man kan også altid henvende sig til Ulla eller Helle som giver besked videre til rette instans i SUOC. Årsagen til at
indsatsen handler om madklub for enlige mænd og ikke kvinder, er at undersøgelser viser
at der er flere mænd der bliver mere skrøbelige når de bliver alene end kvinder.
SUOC er meget proaktive og opsøgende i forbindelse med tidlig opsporing, men der er
nogle udfordringer i forbindelse med rekruttering af fx specialuddannede sygeplejersker til
Akut-team, da der er rift om disse.
Majken orienterede om samarbejdet med lægerne i kommunen. Der er en fin dialog mellem praksiskonsulenten, formand og næstformand i PLO Taastrup og administrationen i
SUOC, ligesom der er en god kontakt mellem KLU-møderne som afholdes 4 gange om året
Der udsendes nyhedsbreve 1 gang i kvartalet til de praktiserende læger.
Den gode dialog er resulteret i nogle gode løsninger for borgerne og lægerne bruger Akutteamet.
Akutteamet har besøgt samtlige læger i kommunen
Punkt fra Seniorrådet til Majken:
 Faste læger på plejecentrene – hvordan forløb mødet den 29/9 med lægerne?
PLO afgjorde i foråret, at de gerne vil være med. Hen over sommeren er der arbejdet
med at afklare bl.a. honorering og hvor mange borgere pr. læge m.m.
Den 30/9 var der et møde i PAS (Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden), hvor de
godkendte et udkast til en model for en kontrakt og nogle generelle forudsætninger,
der skal indgå i de kommunale modeller for ordningen. Disse vil blive sendt til kommunerne i løbet af ugen.
Alle læger og plejecenterledere i kommunen er inviteret til møde på mandag, hvor de
forskellige modeller skal drøftes og hvor det skal drøftes, hvordan vi kan sikre den
bedste ordning her i HTK. Der kommer et oplæg af læge Hellebæk fra Værløse, der
selv fungerer som fasttilknyttet læge på et plejecenter.
Efter mødet med lægerne bliver der nedsat en arbejdsgruppe som bl.a. kommer til at
bestå af interesserede læger, plejecenterledere og Majken.
Administrationen vil på baggrund af arbejdsgruppens oplæg udarbejde et udkast til en
lokal model, som vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget, og som i den forbindelse kommer til høring i Seniorrådet.
Der arbejdes på at ordningen træder i kraft hurtigst muligt i 2017.

9.

Boformer (fast)
Intet nyt.

10. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Intet nyt. Der er ikke sendt referat til Seniorrådet
Afholder møde efter temadagen

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

Kommunikationsudvalget

Senior Nyt har deadline 18/10

(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Lundbye)

Teknik- og Miljøudvalget

Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Flemming planlægger at indkalde til møde i
oktober.
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Kontaktgruppen for frivillige

Der er først møde efter Frivillighedsdagen

(Inge Lundbye)

Ad. Hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.

Endnu ingen evaluering af skovturen

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Intet nyt

(Inge Lundbye)

11. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – ikke holdt møde siden sidst
Birkehøj/Kirsten – har vendt rygepolitikken. Borgerne kan ryge i egen lejlighed og på terrasse.
Der er ved at blive etableret håndsprit ved de enkelte lejligheder.
Henriksdal/Hans – ikke holdt møde
Sengeløse/Flemming – møde i morgen eller mandag
Torstorp/Inge J. – ikke hold møde
12. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Mødet 31/10 – punkter vedr. Velfærdsteknologi og faste læger på plejecentrene
13. Eventuelt
Intet.
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