Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

12. juni 2017

Referat Seniorrådsmøde 29. maj 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101

Formand
Næstformand
Kasserer

ordstyrer

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

Afbud

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

1.

Godkendelse af referat fra møde den 8. maj 2017
Referat blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkter til dagsordenen:
2a – manglende modtagelse af post med dagsordensmateriale
4a – andre meddelelser
10d – velfærdsteknologi
10e – ansøgning om I-pads
Herefter blev dagsordenen godkendt.

2a. Manglende modtagelse af post med dagsordensmateriale
Ingen fra Seniorrådet havde modtaget post med dagsordensmaterialet, hvilket blev sendt fra
rådhuset med Quick-post onsdag den 24/5. Dette gav nogle udfordringerne på mødet og anledning til at Seniorrådet vil søge om indkøb af I-pads, da man således ikke er afhængig af
postvæsenet.
3.

Valg af ordstyrer til den 14. august 2017
Flemming Djurnø blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser.

4a. Andre meddelelser
Inge Lundby meddelte, at hun på grund af flytning ud af kommunen, træder ud af Seniorrådet
med virkning pr. 15/6-17.
5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 30/5-17
Meddelelsessager
Dialogmøde om Budget 2018
Referat Seniorrådsmøde 06.02.2017
Referat Seniorrådsmøde 06.03.2017
Referat Seniorrådsmøde 31.03.2017
Forekomsten af forebyggelige indlæggelser i HøjeTaastrup Kommune
Politiske sager:
4.A – Ledelsesinformation maj 2017
Sagsbehandler
HellePe

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning

Doknr.
125925-17

Sagsnr.
16/24741

5.I – Status på effektiviseringstiltag inden for Ældreområdet
6.A – Status på døgnrehabiliteringspladser

7.I – 2. budgetopfølgning 2017 for Ældre- og Sundhedsudvalget
8.A – Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen
9.A – Tilsyn på ældreområdet 2016
10.A –Frivillighedspolitik – handleplaner til godkendelse
11.A – Status på indsats med Sundhedsformidlere
12.A – Hjemtagelse af forløbsprogram for lænderyg

Taget til efterretning
Taget til efterretning, dog med en
bemærkning om brug af for mange
fremmedord.
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
a) Det blev besluttet at flytte udgivelsen af Senior Nyt nr. 4 til den 22/8 i stedet for
29/8, så det passer med frist for opstilling til Seniorrådsvalg 1/9.
Referenten sørger for kontakt til Lokalavisen.
b) Udleverede et nummer af ”Magasinet pleje”. Aftalt at referenten medbringer på Seniorrådsmøder fremover. Magasinet lægges i Pensionisternes Hus.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming udsender regnskab pr. ultimo maj i starten af juni måned.

8.

Leve-Bomiljø
Børge fortalte fra besøget på Christians Have i Solrød – et leve/bomiljø hvor Børge, Flemming og Inge J. havde været på besøg. Christians Have består af 11 afdelinger med max.
10 beboere, der selv planlægger, køber ind og laver mad.
Der blev ligeledes snakket om måltidsværtinder på Henriksdal, der betales af puljemidler.
Flemming fortalte, at leve/bomiljø også havde været oppe på et møde i Kostrådet for nylig.
Leve-Bomiljø tages op på førstkommende møde med borgmesteren, ligesom kostrådet arbejder videre med emnet.

9.

Borgermødet 12. juni
Der er pr. d.d. modtaget 23 tilmeldinger. Fristen er 7/6. Diverse praktiske ting omkring
borgermødet blev drøftet.

10. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål til Ulla:
a) Er der planer om et nyt plejecenter?
Nej. Der kommer en plejebolig/ældreboligprognose på augustmødet i lighed med tidligere år. Det er på et møde tidligere i år blevet besluttet at opføre 30 nye ældreboliger
i kommunen. Etablering af café på Sengeløse Plejecenter betyder endvidere at der
nedlægges 2 boliger.
Der kan være mange årsager til at der er ledige ældreboliger: svære at leje ud, beboeren kan være indlagt eller har svært ved at sælge hus. Kommunen har meget lidt
tomgangsleje.
Kommunen opgør ikke i LIS, hvor mange der søger om ældreboliger, da det ikke angivet andet end søgningen. Derimod følges der op på at visitationskriterier overholdes.
b) Er der noget nyt mht. Frit valg vedr. mad til hjemmeboende?
På augustmødet kommer en sag til ÆSUom kvalitetsstandard på fritvalgsbeviser.
Visiterede borgere får pt. mad fra nuværende leverandør.
c) Henvendelse fra Powercare
Sagen drøftes.
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Børge besvarer henvendelse med at den er oversendt til administrationen.
d) Velfærdsteknologi
Inge J. spurgte til, hvorfor Seniorrådet ikke var inviteret til at deltage hele dagen på
temadagen den 22/5. Ulla orienterede om, at formiddagen var forbeholdt styregruppen der arbejdede med strategien rent administrativt, hvilket er i tråd med Økonomiudvalgets beslutning jf. årshjulet. At Seniorrådet blev inviteret om eftermiddagen var
ud over det aftalte.
e) Ansøgning om I-pads
Leif forklarede at punktet var fremkommet på baggrund af, at posten ikke havde leveret materialet til dagens møde.
Ulla kan ikke finansiere indkøb af I-pads, så Seniorrådet må selv finde finansiering evt.
via overførsel fra 2016.
Alternativt kan Seniorrådet høre borgmesteren om der er politisk velvilje til at finansiere indkøb af I-pads, dog foreslog Ulla at Seniorrådet havde en dialog herom med de
andre råd inden de drøfter det med borgmesteren.
Forretningsudvalget arbejder med en ansøgning til borgmesteren om støtte til indkøb
af I-pads. Flemming undersøger priser.
Yderligere spørgsmål til Ulla:
Inge J. afleverede artikel omkring en mobil blodprøvebus i Solrød Kommune og spurgte om
Høje-Taastrup havde overvejet noget lignende. Ulla forklarede, at det er en drøftelse i regionen, da de har opgaven med blodprøvetagning.
Kirsten spurgte til klippekortsordningen på plejecentrene. Ulla svarede, at det i øjeblikket afstemmes med ministeriet om hvad pengene skal bruges til. Dette er baggrunden for, at de ikke er sat i gang endnu.
Ulla foretog herefter en kort gennemgang af de politiske sager på ÆSU-mødet i morgen.
Og uddybede bl.a. følgende punkter:
6.A – status på døgnrehabiliteringspladser
Der er en belægningsprocent på 96%. De, men der er behov for flere midlertidige aflastningspladser.
Inge J. spurgte om hvor man henviste personer med psykiske problemer til?
Ulla svarede at nogle kan rummes på Torstorp, men ellers er der etableret 2 pladser i Taxhuset og der er pladser i Kløverhuset, alternativt må kommunen købe pladser i andre kommuner.
9.A – Tilsyn på ældreområdet 2016
Seniorrådet undrede sig over de ”gamle” tilsynsrapporter.
Seniorrådet var generelt tilfreds med tilsynsrapporterne og tilføjede, at der hvor der var problemer blev det taget op på Bruger- og Pårørenderådsmøder.
Ulla informerede kort om det nye risikobaserede tilsyn som erstatter de nuværende tilsyn.
Inge J. informerede om at formanden for Torstorp BPR kontakter formændene for de andre
BPR for at klarlægge, hvad de fælles-BPR-møder skal handle om. Ulla støttede op om denne
idé.
10.A – Frivillighedspolitik
Ulla foreslog at invitere Konny Riising fra Sundhedscentret med til et Seniorrådsmøde i efteråret vedr. en orientering om planerne på frivillighedsområdet. Dette blev tiltrådt af Seniorrådet.
Vedr. kvartalsmøder med borgmesteren
Børge sender punkter til Ulla og Ulla stemmer dagsordenen af med Børge inden mødet.

f)

Boformer (fast)
Seniorrådet drøftede en artikel omkring fremtidens ældreboliger i Hvidovre.
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g)

Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)

Forretningsudvalget

Intet udover Leve-Bomiljø

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Der er ikke afholdt møde

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

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

Teknik- og Miljøudvalget

Senior Nyt udkommer i morgen. Indeholder
mest udtalelser fra seniorrådsmedlemmer
samt referat fra DÆR-møde i Nyborg. Leif
stiller ikke op til det nye Seniorråd, men sørger for overdragelsesforretning med den ny
der skal overtage arbejdet med Seniorrådets
hjemmeside, Senior Nyt m.m.
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Ad. Hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Referat fra nyligt afholdt møde kommer snarest. Der er drøftet Leve-Bomiljø, måltidsværtinder, Irene stopper pr. 31/8 - hendes
stilling er opslået. Køkkenet på Henriksdal og
kantinen på rådhuset skal deles om en elev.
Inge skriver til kontaktgruppen, at hun udtræder. Der kommer ikke nogen i stedet for
Inge.
Hans har kontakt til Mie omkring antal guider
fra Seniorrådet til skovturene.
FN-dagen er ved at være på skinner. Taler på
dagen bliver muligvis Mimi Jacobsen.
De der arbejder med FN-dagen er ved at arrangere et vælgermøde den 4/11 om politikernes holdning til ældre. Børge laver oplæg
til opstillere.
Hans sender materialet til Seniorrådet.
Inge skriver til brugerrådet, at hun udtræder.
Inge J. tager over i resten af valgperioden.

h) Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – Inge L. udtræder og Flemming tager over resten af valgperioden
Birkehøj/Kirsten – møde i morgen. Det kniber med at få referater
Henriksdal/Hans – Hans er citeret forkert i sidste referat – arbejder på ændringer
Sengeløse/Flemming – der er ikke afholdt møde
Torstorp/Inge J. :
 Kombineret træf mellem bruger- og pårørenderåd
 Talentspirer – ledere kan indstilles
 En pharmakon undersøger medicingivningen
 Massage og zoneterapi via puljemidler stopper nu
 Flot fødselsdagsfest forleden med 85 deltagere, hvor Torstorp stod for at lave maden.
i)

Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Turen til Aalborg – Flemming kontakter Aalborg

j)

Eventuelt
Seniorrådet holder sommerfrokost den 22/6 kl. 13.00 i Bygaden
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