Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

24. august 2017

Seniorrådsmøde 14. august 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B103

Kasserer +
ordstyrer

Medlemmer
Flemming Djurnø

Afbud
Børge Mogensen
Inge Jacobsen

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

Hans Behrendt
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen
1.

Godkendelse af referat fra møde den 29. maj 2017
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 4. september 2017
Inge Jacobsen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden v/Flemming Djurnø
 Borgermøde den 26/10-17 i Hedehuset ifm. Seniorrådsvalget
 Beslutte fordeling af opgaver i forbindelse med Frivillighedsdagene i dag
 Den 1/9 kl. 9.30 er der formøde ifm. mødet omkring plejeboligplan 1/9 kl. 11-12
 Børge har sendt mail til Flemming Hansen vedr. ønske om tidligere udsendelse af
materiale i forbindelse med de politiske sager. Mailen er sendt på egne vegne og
ikke på Seniorrådets vegne.
 Tilmelding til mødet i Vingstedcentret – udsættes til næste møde.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 15/8-17
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 08.05.2017
Ingen bemærkninger
Status Inkontinens
Ingen bemærkninger
Partnerskab med Alzheimerforeningen om deIngen bemærkninger
mens-venner
Orientering om budgetanalyse af specialtandplejen Ingen bemærkninger
Orientering om ansøgning af puljemidler til deIngen bemærkninger
mensområdet
Flytning af hukommelsesklinikken
Ingen bemærkninger
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
3.A – Pleje- og ældreboligprognose 2017-2028
Taget til efterretning
4.A – Klippekortsordning til beboerne på kommuTaget til efterretning, dog er Seniorrånens plejecentre
det bekymret over de mange administrative ressourcer ordningen kræver.
5.I – Pulje til målrettet renovering, etablering eller Taget til efterretning
genetablering af lokale køkkener på plejecentre
6.I – Fritvalgsbevis for madservice – lukket sag

6.

Meddelelser fra referenten
 Seniorrådets vedtægter sættes på dagsordenen til SR-mødet 4/9

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
183371-17

Sagsnr.
16/24741



7.

Referenten har booket Konny Riising og Anja Mørkebjerg til SR-møde 6/11 vedr. planer
på frivillighedsområdet.
Der er pt. 5 nye kandidater til Seniorrådsvalget

Økonomi v/Flemming
a) Indkøb af I-pads
Referenten giver besked når de kommer, så de kan afhentes
b) Dato for budgetmøde
Datoen er 13/9-17 kl. 16-30-18.30 på Sengeløse Plejecenter. Der udsendes invitation senere i denne uge.
c) Flemming gennemgik regnskabet

8) Kick-outmøde ”Sundhed blandt ældre” d. 23/8 – tilmeldinger. Børge er tilmeldt.
Muligvis deltager Inge også, mens resten af Seniorrådet ikke deltager.
9) Danske Ældreråds konference, Vingstedcentret d.24/10 – tilmeldinger.
Punktet sættes på dagsordenen igen den 4/9.
10) Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål til Ulla:
a) Folkemødet på Bornholm – var der noget af det HTK havde med, der kunne interessere Seniorrådet?
Folkemødet handlede mest om skoleområdet. Hans fortalte, at Udsatterådet havde en
dialog omkring etablering af et specialiseret plejecenter for misbrugere evt. i et samarbejde mellem flere kommuner. Ulla kunne fortælle at der er opmærksomhed på dette område, men at det er meget kompliceret, da de enkelte misbrugsgrupper skal holdes adskilt m.m. samt at der skal en vis volumen til at drive et sådant center
b) Hvilke personalegrupper får adgang til det ny register – Nationalt Patientindeks (PNI)?
Registret er så nyt at det først skal testes i 2 kommuner, så før der kommer besked
fra ministeriet, kan Ulla ikke oplyse mere end hvad Seniorrådet selv kan læse om det
Orientering fra Ulla:
Ulla orienterede om byggeriet af 30 ældreboliger som Kuben skal facilitere mht. til valg af
grund, udseende m.m.. Kuben organiserer en inspirations Workshop som Seniorrådet og andre interesseorganisationer inviteres til.
Vedr. borgermødet om demens så var det en politisk bestilling til et inspirationskatalog, der
kan bruges ved udarbejdelse af prioriteringsbidrag.
Ulla foreslog, at det blev sat på som et punkt på næste Seniorrådsmøde, da der måske er nyt
her.
Flemming gennemgik herefter Seniorrådets kommentarer til de politiske sager:
3.A – Pleje- og ældreboligprognose 2017-2028
Seniorrådet havde spørgsmål vedr. inddragelse af ældreboliger på Henriksdal Plejecenter
samt udskydelse af bygning af 15 af de 30 nye ældreboliger.
Ved en beklagelig fejl var der fremsendt en forkert udgave af Boligprognosen i papirudgaven
af dagsordensmaterialet. Herefter var der ingen spørgsmål til punktet.
Dog undrede Seniorrådet sig over at de ikke kunne få bilaget tidligere, da bilaget var dateret i
juli måned. Ulla forklarede, at bilaget er startet i juli, men at der bliver arbejdet på det indtil
samme dag det udsendes, så det kan ikke udsendes tidligere. Desuden kan bilaget ikke fremsendes til Seniorrådet før end det udsendes politisk.
Flemming spurgte om der var indikatorer på at de prognoser der tidligere er udarbejdet holder – virker de tiltag der er sat i værk?
Ulla henviste til den Ledelsesinformation der blev udsendt til sidste møde, hvoraf man kan se
at de igangsatte tiltag har en effekt.
4.A – Klippekortsordning til beboere på kommunens plejecentre.
Seniorrådet udtrykte bekymring over den ekstra administrative byrde der er blevet pålagt
administrationen i denne ordning.
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5.I – Pulje til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener
på plejecentre.
Seniorrådet synes det er en god idé at renovere køkkenerne, som så også kan anvendes som
”buffere” i akutsituationer, dog har de hørt at der kan være udfordringer i forbindelse med
bemandingen i tilberedningsfasen, hvor beboernes behov kan afbryde tilberedelsen af maden.
Ulla kunne berolige med at det kan man planlægge sig ud af og at det i de fleste tilfælde forløber gnidningsløst.
6.I – Fritvalgsbevis for madservice.
Ulla kunne kun fortælle at kommunens skal leve op til lovgivningen og da vi pt. kun har en leverandør, må der findes en løsning.
11) Boformer (fast)
Intet nyt.
12) Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
Referat er udsendt.
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Ikke afholdt møde.

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen)

Teknik- og Miljøudvalget

Senior Nyt udkommer 22/8. Indhold bl.a.
Borgermøde, valg, frivillighedsdagene
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet

(Hans Behrendt)

Der har sidst været møde i foråret. Irene Sørensen stopper. Der er afskedsreception for
hende 31/8. Referenten sender invitationen
til Seniorråd.
Punktet slettes herefter, da Seniorrådet ikke
er velkomne i gruppen.
FN-dag:
Ole Steffensen er foredragsholder. Hans sender program så snart det er helt klart.

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Frivillighedsdage/Høstfest:
De praktiske opgaver blev fordelt, herunder
at Flemming tager kontakt til Det Danske
Madhus vedr. ”valgflæsk”, Hans kontakter
Inge vedr. duge og udsmykning. Der er foldere og standere i Pensionisternes Hus.
Hans sender mail når alt er på plads.
Intet nyt.

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(-repræsentant)

Ad. Hoc. vedr., FN dag/Omsorgspris,
Høstfest/Frivillighedsdagen m.m.

(Inge Jacobsen)

13) Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Flemming – møde i september
Birkehøj/Kirsten – møde 7/9. Har været på udflugt med Bruger- og Pårørenderåd og beboere til
Det Danske Madhus i Albertslund. Fin oplevelse med smagsprøver
Henriksdal/Hans – der har ikke været afholdt møde
Sengeløse/Flemming – fint med samme Seniorrådsrepræsentant på Baldersbo og Sengeløse.
Værdig forflytning er taget i brug.
Torstorp/Inge J. – intet nyt.
14) Temaer/punkter til kommende møder (fast)
a) Tilmeldinger til Danske Ældreråds konference på Vingstedcentret 24/10
b) Seniorrådets vedtægter revideres
c) Valg eller ej?
d) Evt. nyt omkring demens handleplanen v/Ulla
15) Eventuelt - Intet.
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