Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

8. maj 2017

Dagsorden til Seniorrådsmøde 8. maj 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B103

Formand
Næstformand
ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Inge Lundby
Hans Behrendt
Kirsten Dahlmann-Hansen
Flemming Djurnø

Afbud
Leif Bentsen

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Inger Marie Steenbjerg
(referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 31. marts 2017
Referat fra mødet er udsendt 5/4-17. Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt, dog med tilføjelse af punkt 13a: Nyt fra valgudvalget.

3.

Valg af ordstyrer til den 29. maj 2017
Kirsten Dahlmann-Hansen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
Temadag for FN’s ældredag. Første møde 16. maj.
Møde med ældre Sagen senere i dag: Lægerne på plejecentrene, spis sammen og borgermødet om demens 16. juni.
Forretningsudvalg – produktionskøkkener på mindre enheder i Leve Bo Miljø. Kostrådet er
inviteret til Solrød 11. maj.
Indlæg i lokalavisen om visitering af plejehjemspladser. Svar fra Seniorrådet til dette indlæg er sendt til avisen.
Frivillighedsdag og høstfest lagt sammen.
Velfærdsteknologi 22. maj: Fra SR deltager Flemming, Inge J, Leif og Inge L.

5.

Meddelelser fra referenten
Udleveret slides fra demensforedraget den 29. marts v/Mette Søndergaard.

6.

Strategi for samarbejde med ÆSU
Seniorrådet havde en intern drøftelse.

7.

Økonomi v/Børge
Forbruget svarer stort set til budgettet.

8.

Psykiske patienter på rehabiliteringspladser
Drøftet om det er noget, Seniorrådet skal gå videre med, men det besluttes, at det gør SR
ikke.

9.

Referater fra DÆR, Nyborg v/Inge J. og Kirsten
Inge J: Emnet var værdighed. Alzheimerforeningen fik Danske Ældreråds årspris.
Et trygt og værdigt liv: – tage de lokale handlende med
Fleksible daghjemspladser, hvor den demente blev besøgsven sammen med ægtefællen,
så begge parter kunne blive vant til at komme på plejehjemmet.
Sund kost.
Kirsten: Sundhedschefen fra Lemvig Kommune – værdig omsorg for de ældre, hvordan
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kan vi gøre de rigtige ting rigtigt?
Hvilke faktorer er afgørende for ældres trivsel.
Alle referater og slides bliver lagt ud på hjemmesiden i starten af juni måned.
10. Referat fra styregruppen vedr. planlægningen af borgermøde om demens 12. juni
Inge L og Inge J deltog i planlægningsmødet. 17-19.30 den 12. juni. Der er tilmeldingsfrist, da der bliver budt på sandwiches.
Invitere erhvervslivet (de handlende) til mødet. Der bliver vist den film, som blev vist i TV2
om en ældre dame, der ikke kunne finde hjem.
Gruppearbejde med 2 emner pr. bord, hvor SR er ordstyrer ved hvert bord samt en referent fra forvaltningen.
Vigtigt at hele SR deltager i borgermødet.
11. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål til Ulla:
a) Medicinsk håndtering af, når det er et andet mærke end det læge har udskrevet
Man må ikke smide æsken ud, hvis der ikke er mærkat på selve glasset. Borgerne skal
tilbydes det billigste mærke. Sundhedsstyrelsen har lavet en vejledning til, hvordan
medicinhåndteringen skal foregå. Embedslægen tjekker dette ved tilsyn.
b) Risikobaseret tilsyn – kan Seniorrådet deltage?
Embedslægens tilsyn er uanmeldte. Man går tæt på borgernære oplysninger, så det
kan være et problem pga. borgernes værdighed. Måske har det været de kommunale
tilsyn.
SR ønsker ikke at deltage i tilsynene.
c) Tilsynsrapporter der tilgår Patientsikkerhedsstyrelsen
Tilsynsrapporterne bliver skrevet, og plejehjemslederne får lov til at kommentere, inden den endelige rapport skrives.
I år er HTK udtaget af Patientombuddet til at få tilsyn på hjemmepleje-/hjemmesygeplejeområdet.
d) Seniorrådets hjemmeside – hvad er årsagen til at Seniorrådet ikke kan komme ind og
skrive på denne?
Inger Marie Steenbjerg er i dialog med Leif for at få løst problemerne.
e) Ulla opfordrer SR til at deltage i Velfærdsmødet den 22. maj.
Der var for få tilmeldte til Bruger-pårørendemødet, hvorfor det blev aflyst. Prøver at
afholde mødet i efteråret. Evt. ekstern oplægsholder. Det bør drøftes i de enkelte udvalg, hvordan og hvad der skal drøftes på et senere møde.
f) Ny struktur i ledelsen af plejecentrene: Pr. 1. maj er Jette Elleby ansat som leder af
Birkehøj og Henriksdal Plejecenter, og Ulla Dedenroth er ansat som leder af Sengeløse
og Baldersbo Plejecenter. Samtidig bliver der ansat 2 sygeplejersker som sygeplejefaglige, én under hver leder.
FOA havde en artikel om udgift til ældre over 80 år. HTK’s udgifter til rehabilitering er
ikke medtaget i denne artikel. I får tilsendt det notat, der bliver lavet til ØU.
Samspil med ÆSU drøftes.
12. Boformer (fast)
Intet nyt.
13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Der har ikke været afholdt møde

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

Kommunikationsudvalget

Intet

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

Teknik- og Miljøudvalget
(Inge Jacobsen)

Indkaldt til formøde for vejsyn. Der bliver ikke lavet flere bump i kommunen.
Inge oplyser, at borgerne kan henvende sig
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Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

til Seniorrådet inden vejsynet.
Irenes ændringer til referatet bliver sendt til
de øvrige i kostrådet. Referatet bliver sendt
til SR.
Ingen møder afholdt. Inge deltager ikke i flere møder.
Skovturen – Borgerservice giver besked om
hvor mange guider, der skal bruges.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Inge deltog ikke i sidste møde

(Inge Lundbye)

13a. Valgudvalget
SR godkender, at opstillingsfristen sættes frem til 1. september af hensyn til økonomien. Hvis
der kun melder sig 9 som kandidater, bliver der fredsvalg.
Valgudvalget kommer med ud og ser valglokalerne.
Opstillingsliste: SR godkender, at de nuværende medlemmer, som ønsker at fortsætte, kommer til at stå øverst på listen og de, der derefter tilmelder sig, kommer derefter i rækkefølge alt
efter, hvornår de melder sig som kandidater.
Der skal noget i Senioravisen 30. maj.
Kunne I ikke hver især ikke skrive noget om, hvordan det er at være Seniorrådsmedlem.
14. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – referatet endnu ikke modtaget. Børge fortalte om arbejdet i en støtteforening. Nye medlemmer i pårørenderådet.
Birkehøj/Kirsten – møde i eftermiddag. Støtteforeningen Birken havde planlagt banko og samtidig var der valg til pårørenderådet.
Henriksdal/Hans – referatet endnu ikke modtaget. Ny formand optaget af fællesspisningen. Der
bliver lavet dækkeservietter til hver beboer med individuelle oplysninger, f.eks. om de har betalt for drikkevarer (øl). Forslag om at personalet skulle have en mailingliste til alle pårørende –
blev nedstemt. Der vil fremover spillet musik under fællesspisningen.
Sengeløse/Flemming – Hans deltog i mødet. Klippekortsordningen – de savner orientering.
Torstorp/Inge J. – der bliver udpeget 2 medarbejdere, der holder styr på forbruget vedr. klippekortsordningen.
15. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Turen til Aalborg udsat på ubestemt tid.
Til det nye Seniorråd – evaluering af den nye struktur af ledelsen på plejehjemsområdet.
16. Eventuelt
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