Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

23. januar 2017

Seniorrådsmøde 16. januar 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: D121

Formand
Næstformand
Kasserer
ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen

Afbud
Flemming Djurnø

Øvrige deltagere
Henny Jessen (10.30-11)
Majken Fuglsang (11-12)
Helle Petersen (referent)

Hans Behrendt
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

1.

Godkendelse af referat fra møde den 28. november 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 6. februar 2017
Leif Bentsen blev valgt. Seniorrådet vedtog at ordstyrerrollen herefter bliver alfabetisk efter efternavn.

4.

Meddelelser fra formanden
 Vestegnstræf i Ballerup 3/5-17, herunder valg til Danske Ældreråds bestyrelse
 Børge har besvaret en forespørgsel fra journalist fra Danmarks Radio
 Børge har fået en henvendelse fra Socialdemokratiet omkring Seniorrådets holdning
til arbejdet i Seniorrådet, herunder om maden til nytår. Seniorrådet svarer at man
ikke drøfter sager med politiske partier.
 Seniorrådet vil invitere de politiske partier til valgmøde i Byrådssalen den 2/11-17
– emnet er bl.a. ”Hvad gøres der omkring ældrepolitikken?”
 Samarbejdet med Ældresagen
 Senior Nyt – formandens ord

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde -17/1-17
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 3.10.2016
3.M - Naturgruppen
Seniorrådet finder det uhensigtsmæssigt med møder fredag formiddag for
de der er tilknyttet arbejdsmarkedet!
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.A – Orientering om aftalen vedrørende fasttilknyt- Taget til efterretning, se dog punkt 12
tede læger på plejecentre
5.A - Sundhedsforum
Taget til efterretning
6.A – Kvalitet i ældreplejen
Taget til efterretning
7.I/ØU – Ny dimensionering og nye uddannelsesTaget til efterretning
ordninger for SOSU-uddannelserne

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
14474-17

Sagsnr.
16/24741

7.

Økonomi v/Flemming
Udskudt til næste møde, da Flemming er fraværende.

8.

Julearrangementet 2016
Julearrangementet fungerer ikke tilfredsstillende. Maden var en katastrofe. Der var ikke ro
til spisningen. Seniorrådet foreslår, at man ændrer rækkefølgen, så man starter med spisning og derefter kaffe med brød, så der bliver tid til at snakke sammen.
Hans indkalder til evalueringsmøde inkl. Pernille fra Borgerservice.

9.

Temabesøg Svendborg v/Inge J.
Inge har kontaktet Svendborg og Seniorrådet er meget velkomne.
Forslag til dato: 20/1 eller 2/3 fra kl. 10-13. Inge kontakter Svendborg og melder tilbage.

10. Temabesøg Aalborg v/Flemming
Udskudt til næste møde.
11. Orientering/koordinering vedr. Seniorrådsvalg v/Henny Jessen (10.30-11.00)
Henny ridsede kort rammerne op for planlægning og afholdelse af Seniorrådsvalget i år.
Planlægning af valg til seniorråd sker i et samarbejde mellem seniorråd og administrationen Fra administrationen deltager Hanne Johannesen og Helle Petersen i Valgudvalget.
Fra Seniorrådet deltager: Inge Jacobsen, Inge Lundbye og Leif Bentsen.
Udgangspunktet for valget vil blive den administrative handleplan der blev udviklet i forbindelse med afholdelse af valg i 2013. I lighed med valget i 2013 har administrationen lavet en aftale med Lokalavisen om, at et af de numre af Senior Nyt i 2017 bliver brugt til
Valgavis for Seniorrådsvalget.
Henny indskærpede at Seniorrådet skal være opmærksomme på budgetrammen for valget
– ca. 150.000,00 kr. idet der allerede nu kan forudses et par store poster i form af porto
og diæter. Der var lidt usikkerhed om diæternes størrelse. Dette bliver undersøgt hurtigst
muligt.
Ved afholdelse af valget vil administrationen ikke være til stede på valgstederne, idet det
er Seniorrådet der er ansvarlige for at skaffer valgtilforordnede til valgstederne, det vil derfor være en god ide, at begynde at engagere interesserede.
Helle Petersen indkalder til et indledende valgmøde i starten af februar, hvor handleplanen
vil blive gennemgået.
12. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Majken Fuglsang i Ulla Callesens fravær (fast)
Punkter fra Seniorrådet til Majken:
a. Faste læger på plejecentrene – hvordan udvikler sagen sig?
Seniorrådet udtrykte bekymring for, om borgerne vil få en fast læge på plejecentrene
med den nye ordning.
Majken svarede, at kontinuitet er alfa og omega, men at hvert sted vil have sine egne
regler afhængig af hvor mange læger der tilknyttes samt hvordan de enkelte læger ser
på det? Administrationen ser på fordelingen af lægerne på plejecentrene, når antallet
af ansøgere blandt lægerne kendes. Stillingerne er endnu ikke opslået.
b. Har der varet reaktioner på nytårsmaden fra Det Danske Madhus?
Administrationen har ikke hørt nogen reaktioner på nytårsmaden i Høje-Taastrup
c.

Klagesager – Majken er ikke bekendt med sagerne, men slog fast at administrationen
ikke kan udtale sig i personsager.

d. Inge J. understregede at Seniorrådet fortsat går ind for, at der er én plejecenterleder
på hvert plejecenter. Majken svarede, at der ikke er truffet nogen endelig beslutning
omkring fortsættelse af en fælles leder for Baldersbo og Sengeløse.
e. Seniorrådet fandt notatet om Sundhedsforum meget løst og uhåndgribeligt. Majken
svarede at notatet skulle sikre at holde fokus på borgerinddragelse. Det er til stor gavn
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at få borgernes idéer og finde ildsjæle. Der er en koordinationsgruppe for sundhed med
deltagere fra alle centrene (en administrativ gruppe), som kan bruges til at sætte
sundheden og sundhedsforum i spil. Majken tager kommentarerne med tilbage.
f.

På spørgsmål om hvorfor man ikke indfører pædagogiske måltider, svarede Majken at
det ikke er helt ukompliceret at indføre.

13. Boformer (fast)
Børge spurgte til og Seniorrådet drøftede om der var tænkt ældrevenlige boliger ind i planerne for Taastrupgaard?
14. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
Referat er udsendt
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

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

Teknik- og Miljøudvalget

Inge J. er inviteret til pårørendedag på Københavns Rådhus den 2/2
Senior Nyt udkommer 31/1.
Seniorrådet drøftede Flemming Djurnøs lange
Facebook dialog omkring kostrådets arbejde.
Leif havde hellere set en artikel i Senior Nyt.
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Inge J. havde set TV-programmet ”Med kniven for struben” om køkkenet på Orø Kro,
hvor sommerudflugten 2016 gik til.
Dialog om nytårsmaden.
Seniorrådet ser stadig helst at man laver
maden på plejecentrene.
Intet nyt.

(Inge Lundbye)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Børge foreslog at Seniorrådet på generalforsamlingen for Frivillighedsdagene meddeler,
at Seniorrådet ikke deltager med mindre man
rykker Frivillighedsdagen til samme dag som
høstfesten. Hans deltager i stedet for Børge i
generalforsamlingen.
Intet nyt.

(Inge Lundbye)

15. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – der er udsendt referat. Den 19/1 er der nytårskur, 7/2 BPR-aften
Birkehøj/Kirsten – der er møde i aften, støtteforeningen er ved at være klar
Henriksdal/Hans – der er ikke afholdt møde siden sidst, kender ikke ny dato
Sengeløse/Flemming – ikke til stede
Torstorp/Inge J. – næste møde er 23/1
16. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
a. Temamøde i Aalborg v/Flemming (udskudt fra 16/1-17)
b. Oplæg pårørendepolitik
c. Hvem rengør kørestole – både på plejecentre og hjemmeboende? - spørgsmål til Ulla
17. Eventuelt
Seniorrådet drøftede, hvordan man kunne få man flere pårørende til at være aktive i Bruger-PårørendeRåd? Det blev foreslået at afholde et stormøde hvor man fortalte om hvad
det vil sige at sidde i et BPR – evt. i forbindelse med valg til BRP.
Seniorrådet spurgte hvor og hvornår det næste fælles BRP-møde finder sted. Referenten
lovede at finde ud af det og give besked.
Der er en klage på vej fra beboer på Torstorp vedr. rengøring. Opfølgning på tidligere klage.
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