Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

4. november 2016

Seniorrådsmøde 31. oktober 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
(mødet fortsætter kl. 13-14 uden for referat – valg/vedtægter)
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer
ordstyrer

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

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 3. oktober 2016
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
2 Punkter vedr. valg og julefrokost flyttes til efter eventuelt og er dermed uden for referat.

3.

Valg af ordstyrer til den 28. november 2016
Kirsten Dahlmann-Hansen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde 24. + 25./4-2017
 Julefest for pensionister finder sted 14. + 15./12-16
 Valgmøde i Byrådssalen 2/11-2017 om ældrepolitik
 Indlæg om rulletrappen ved Taastrup Station i Lokalavisen

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde -1/11-2016
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 15.08.2016
Politiske sager:
3.A – Midtvejsevaluering af storrygerprojekt

Til efterretning eller høringssvar
Høringssvar udarbejdes

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen.

7.

Økonomi v/Flemming
Seniorrådet drøftede bl.a. anvendelsen af rådighedsbeløbet for resten af året.

8.

FN-dagen og Omsorgsprisen den 3. oktober
FN-dagen er blevet evalueret. Stort set vellykket med enkelte undtagelser.
Seniorrådet er ærgerlig over at Lokalavisen kun har dækket Omsorgsprisen.
Næste år finder FN-dagen sted onsdag den 4. oktober 2017.

9.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
261799-16

Sagsnr.
15/22914

Punkter fra Seniorrådet til Ulla:
a) Velfærdsteknologi
Strategien kommer på november mødet i Økonomiudvalget, hvorefter den forventes
endeligt vedtaget.
Vedr. idékataloget, så arbejdes der med forflytninger og dokumentation vha Ipads,
samt bedre brug af hjælpemidler. Der kommer en opdateret prioritering til Økonomiudvalget.
Medarbejdere og ledere har været en tur i Aalborg for at se på deres måde at klare
forflytninger på mhp. værdighed for borgeren og arbejdsmiljø for medarbejderne.
Efterfølgende er HTK gået i gang med at udarbejde arbejdsgange og forflytningsvejledning for den enkelte borger.
Ulla foreslog, at Seniorrådet kom på besøg på et af plejecentrene for at se og prøve en
forflytning – f.eks. i februar 2017.Dette ønskede Seniorrådet.
b) Faste læger på plejecentrene
Der er afholdt møde med de praktiserende læger – lægerne har vist interesse.
Der arbejdes på at finde en model for faste læger på plejecentrene i HTK. Kan ende
med fx et pilotprojekt, hvis der ikke er nok læger der vil indgå i aftale, da der skal være 2 læger på hvert plejecenter.
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Team Udvikling,
en plejecenterleder, praktiserende læger samt lederen af sygeplejen. Man stiler mod
at modellen skal ligge klar inden juleferien, så den kan behandles i ÆSU i januar/februar 2017.
c) Der kommer en udvalgssag i januar/februar omkring valg til Seniorråd i 2017
d) December-mødet i ÆSU indeholder bl.a. 3 tunge sager;
 Handleplan for demens
 Kvalitetsstandarder
 Pulje til bedre ældrepleje
Politiske sager 1/11-16:
3.A. – HTK har været tro mod sundhedspolitikken og koncentreret sig om de svageste borgere. Derfor er stopraten lavere end i de andre kommuner.
På forespørgsel svarede Ulla, at satspuljen ikke gav mulighed for at gøre en indsat hos de unge. Men hun oplyste samtidig at der er mange ting i gang på de unges område.
E-cigaretten indgår heller ikke i dette projekt.
De politiske sager på mødet 4/10-16 blev kort gennemgået.
Svar fra Ulla på spørgsmål om Nødkald:

Nødkald etableres i dag jf. kvalitetsstandarden kun når der er fastnettelefon. Dog har
man forsøgsvist afprøvet muligheden for at etablere nødkald med simkort, hvilket er en
udgift for kommunen. Det forsøges at ændre kvalitetsstandarden fra næste år, så man
successivt kan etablere nødkald med simkort.
10. Boformer (fast)
Seniorrådet ønskede at besøge plejecenter med velfærdsteknologi i Aalborg. Flemming undersøger nærmere aftale med Aalborg samt priser på transport og evt. overnatning.
11. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Referat er udsendt.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Der afholdes møde efter temadag 21/11

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

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

Teknik- og Miljøudvalget

Senior Nyt: der opfordres til at man overholder aftaler om stof til Senior Nyt.
Nr. 7 udkommer 6/12 – deadline uge 47
Inge J. undersøger regler for skiltning (skilte-
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(Inge Jacobsen)

Kostrådet

skov ved butikker)
Et møde er under planlægning

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

Møde 19/10 om frivillighedskonferencen
24/11. Oplæg af Vibeke Ahrensback, Center
for Konfliktløsning samt Bente Andersen, Ældre Sagen. Invitation til konferencen kommer
i Lokalavisen.
Skovturene er endnu ikke blevet evalueret.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Ikke afholdt møde.

(Inge Lundbye)

12. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – der er sendt blad ud
Birkehøj/Kirsten:
-afholdt møde onsdag 26/10 – endnu ikke modtaget referat
-beboerne tilmelder sig julefesten som enkeltpersoner
-der er kommet gang i støtteforeningen
-drøftet reduceret rengøring
-drøftet håndkøbsmedicin
-drøftet økonomi – herunder at der skal afleveres en månedsløn ved fratrædelse
Henriksdal/Hans – intet nyt
Sengeløse/Flemming – seneste møde aflyst
Torstorp/Inge J.:
–Inge J. deltog ikke i møde 10/10
-på mødet 19/9 drøftede man;
-reducering i rengøring
-betaling/tilbagebetaling fodterapi
-det hensigtsmæssige i at spise, sove og ordne hygiejne i samme rum

13. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Møde 28/11:
 Ulla orienterer om Økonomiudvalgssagen vedr. velfærdsteknologi
 Valg
 Temature Seniorråd
 Opsamling Temadag 21/11
Temadag 21/11 – hvem gør hvad?
 Leif – teknikken
 Kirsten – morgenbrød og frokost
 Inge J - kaffen

14. Eventuelt
Inge L. giver Hanne Hansen besked om vandskade på Seniorrådets kontor i Pensionisternes Hus.
15. Seniorrådet fortsætter mødet uden referent
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