Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

10. oktober 2017

Seniorrådsmøde 2. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101

Formand
Næstformand
Kasserer
ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø
Hans Behrendt
Leif Bentsen

Afbud
Kirsten Dahlmann-Hansen

Øvrige deltagere
Majken Fuglsang (11-12)
Anne Cordel (12-13)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 4. september 2017
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
2 tilføjelser til dagsordenen.

3.

Valg af ordstyrer til den 6. november 2017
Kirsten blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 5/10 visionsseminar vedr. nye ældreboliger – Inge og Børge deltager
 9/10 opfølgende møde efter borgermøde om demens – alle undtagen Kirsten deltager
 FN-dagen 4/10 – det går ikke så godt med billetsalget
 Børge sendt ud omkring støtte til Ældre Sagens forslag om en pårørendekonsultent
til forslag til Budget 2018. Seniorrådet bakkede Ældre Sagen op på et formandsmøde med Ældre Sagen.
 Demensuge i uge 38. Mangler koordination. Demenskoordinatorer på apoteket 22/9
Inge har taget emnet op i Danske Ældreråd og foreslået en national demensdag
 Børge har været på besøg i Ängelholm, hvor de bl.a. drøftede pårørende og spisevenner.

4a. Næstformanden orienterer
 Deltaget i årskursus for demenskoordinatorer på Nyborg Strand d. 20-22/9
 Deltaget i KL’s årsmøde i Kolding ”Det gode ældreliv trods sygdom”
 Deltaget i Folkebevægelsen mod ensomhed – spørgsmål til Ulla – skal vi være medlem?
5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 3/10-17
Meddelelsessager
Trivsel i Fremtidens Taastrupgaard
Status på arbejdet med forebyggende hjemmebesøg
Referat Seniorrådsmøde 14.08.2017
Politiske sager:
3.A – C og O’s forslag om analyse af sundhedshus i
den vestlige del af kommunen
4.A – A, F og Ø’s forslag om plejeboligplan

Sagsbehandler
HellePe

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

Doknr.
222691-17

Sagsnr.
16/24741

6.

Meddelelser fra referenten
 Der er pt. 14 valgtilforordnede tilmeldt
 Opfordring til at huske at melde tilbage vedr. foto, profil, borgermøde og valgtilforordnet

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming sender regnskab ud så snart han modtager kontoudskrifter fra ØDC, tillige med
udkast til budget 2018, herunder indkøb af 3 IPADS mere.

8.

Spørgeskemaundersøgelse fra frivillighedsdagene v/Hans
Hans har udsendt resume af spørgeskemaerne. Der var enighed om at bruge materialet
når det nye Seniorråd er konstitueret.

9.

Temadag mandag 9/10 – den nærmere planlægning
Børge har udsendt mail om fordeling af de praktiske opgaver.

10. Mål for det kommende års arbejde i Seniorrådet
Drøftes på temadagen 9/10.
11. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Majken Fuglsang (fast)
Spørgsmål til Majken:
a) Forsikring af Seniorråd – gælder ulykkesforsikringen af de frivillige også for Seniorrådet?
Ulla har tidligere besvaret Seniorrådets forespørgsel omkring forsikringer pr. mail. Ullas svar er sendt videre til jurister i Danske Ældreråd. Der afventes nyt herfra.
Majken gennemgik herefter de politiske sager til mødet i ÆSU 3/10 og uddybede enkelte
punkter:
Vedr. meddelelsessagen om Trivsel i Fremtidens Taastrupgaard, spurgte Børge ind til om
hvordan man så på andre områder i kommunen, herunder de der boede i rækkehuse eller andre boligområder end Taastrupgaard/Gadehavegård mhp. trivsel. Majken svarede at man har
fokus på de udsatte boligområder, da der her er flere, der ikke har det sociale overskud, økonomiske overskud og hvor sundheden er mere ufordret. Det betyder, at disse borgere ikke i
samme grad er i stand til at benytte de gængse tilbud, der er til rådighed
Meddelelsessagen vedr. forebyggende hjemmebesøg. Her informerede Majken om at det er
en beskrivelse af hvordan det foregår og i hvilken grad vi følger guiden til at finde sårbare ældre.
3.A – analyse af sundhedshus i den vestlige del af kommunen
Der er fokus på hvordan man rekrutterer og fastholder praktiserende læger i kommunen.
Samt et samarbejde om fx gå sammen med andet sundhedspersonale, så der kan komme
bedre synergi for borgerne. På spørgsmål om der er ydernr. nok svarede Majken, at Michael
Ziegler er i dialog med Sophie Hæstorp Andersen om hvordan man håndterer ca. 8.000 nye
borgere i Nærheden til sin tid.
4.A – plejeboligplan. Sagen er et forslag om at lave analyse om det langsigtede behov på plejebolig området til budget 2019
Der er meget fokus på velfærdsteknologi i øjeblikket – både små som store og individuelle
som fælles.
Seniorrådet har et stort ønske om at blive inddraget i arbejdet fremover i forbindelse med
analysearbejdet ligesom de gerne se at der bliver nedsat et velfærdsteknologiudvalg igen.
Der blev spurgt til om plejeboligplanen også tager hensyn til ældre psykisk syge og misbrugere? Til det svarede Majken at den langsigtede plan også vil indeholde en beskrivelse af håndteringen af den problematik.
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12. Boformer (fast)
Inge har skrevet et brev til Michael Ziegler omkring friplejehjem for demente i HøjeTaastrup Kommune.
13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Forretningsudvalget har skrevet til Erik Mollerup, Ældre Sagen om at oprette en café for
pårørende til demente.
Ikke afholdt møde

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen)

Teknik- og Miljøudvalget

Næste SeniorNyt er valgnyt.
Leif får profiler på kandidater fra Helle P.
Ikke afholdt møde

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Ad. Hoc. vedr., FN dag/Omsorgspris, Julefrokost/fester m.m.

Nye alternativer til madleverandør:
Københavns Madhus og Grennessminde
Endnu ingen datoer for julefester.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Ikke afholdt møde

(Inge Jacobsen)

14. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Flemming – deltog ikke i sidste møde
Birkehøj/Kirsten – intet nyt
Henriksdal/Hans – ikke afholdt møde
Sengeløse/Flemming – møde i morgen
Torstorp/Inge J. – har sendt referat ud.
15. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Ingen temaer/punkter.
16. I-pads – udlevering og instruks v/Anne Cordel (kl. 12-13)
Seniorrådet fik udleveret Ipads og Anne gav en første instruks i brugen af dem.
17. Eventuelt
Inge informerede om en høring fra Sundheds- og Ældreministeriet omkring ændring af
Sundhedsloven i forbindelse med behandlingstestamente.

3

