Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

8. februar 2017

Seniorrådsmøde 6. februar 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B103 (Mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer

ordstyrer

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

Afbud
Ingen

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

1.

Godkendelse af referat fra møde den 16. januar 2017
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse til punkt 8.2: Inge Jacobsens besøg på Christiansborg og Københavns Rådhus.

3.

Valg af ordstyrer til den 6. marts 2017
Kirsten Dahlmann-Hansen

4.

Meddelelser fra formanden
-Valg til Dansk Ældreråd den 27. februar. Inge Jacobsen stiller op.
-24. april møde i Dansk Ældreråd. Leif, Inge J, Flemming og Kirsten deltager
-Tur til Demenslandsby den 20/2. Alle undtagen Hans deltager. 2 biler Børge (Kirsten
og Flemming) og Leif kører (Inge og Inge).
-Diæter til valg: 2 x diæter til seniorrådsvalg ca. 850 kr. Er der i budgettet plads til 3 x
diæter? Der skal bruges 26 mennesker til valgafholdelsen.
-Frivillighedsdagene: møde på torsdag den 9. februar. Hans deltager – Seniorrådet deltager i høstfesten begge steder.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde -7/2-17
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 31.10.2016
Politiske sager:
5.A Udmøntning af flere klippekortsordninger til de
svageste hjemmehjælpsmodtagere

6.I Modernisering af omsorgstandplejen

7.I Opførelse af 30 ældreboliger

Sagsbehandler
HellePe

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Til efterretning eller høringssvar
Kapacitetspuljen er en pulje under
Økonomiudvalget, som indeholder
bl.a. klippekortmidlerne, der tilføres
SUOC efterhånden som de visiteres/bruges.
Høringssvar er udarbejdet.
Høringssvar udarbejdet.
Transport til Omsorgstandplejen på
Gadehaveskolen betaler borgeren
selv.
De 5 mio kr. skal bruges til grundkapitalindskuddet i almene boliger.
Der bygges 30 ældreboliger på ét
sted.

Doknr.
33494-17

Sagsnr.
16/24741

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

7.

Økonomi v/Flemming
Det oprindelige budget er brugt men ikke overførslen fra 2015. Der søges om overførsel til
2017. De 7.000 kr. søges ikke overført – de skal tilbageføres.
Regnskab for 2016 sender Flemming ud pr. mail.

8.

Temabesøg Aalborg v/Flemming (udsat fra sidste møde)
Flemming har undersøgt priser. Togtur 630 kr. + pladsbilletter. Norwegian koster 1152 kr.
og SAS koster 1431 kr. Inge beder Ålborg Kommune om invitation til 3 personer.
8.2 Inge Jacobsens besøg på Christiansborg: Der findes Hukommelsescentre. Der skal
bruges mindre medicin. Pårørende til demente som stadig er på arbejdsmarkedet – problem med 2 huslejer. Aflastningsmuligheder.
Københavns Rådhus: København har uddannet pårørendevejledere via frivilligt arbejde
for alle aldersgrupper, så der blev et netværk for de pårørende.
Svensk indlæg: Netværk gælder hele livet.
Temadagen gentages 1 gang årligt.

9.

Oplæg Pårørendepolitik v/Kirsten
Oplægget er sendt til Ulla Callesen. Seniorrådet godkender det fremsendte oplæg, som Kirsten sender videre til Ældre- og Sundhedsudvalgets medlemmer.

10. Madbilletter i Roskilde Kommune, til erstatning for Den Private Kok
Ulla Callesen har ikke hørt om madbilletter. Børge har ikke fået svar fra Erik Mollerup. Der
er netop kommet satspulje til køkkener på plejecentrene, det vurderes, om HTK skal søge
midler herfra.
Mad til hjemmeboende – forslag om, at maden leveres i 2 pakker således, at grøntsager og
kød skilles ad. Uddannelse af måltidsværter – kunne det udvides til personalet i hjemmeplejen.
Der arbejdes videre med problemstillingen om køkkener tilbage til plejecentrene i Kostrådet.
11. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Punkter fra Seniorrådet til Ulla:
a. Hvem rengør kørestole – både på plejecentre og hos hjemmeboende? Jf. kvalitetsstandarden er det medarbejderen, der rengør, hvis der ikke er andre ressourcer hertil i
husstanden:
http://www2.htk.dk/Sundheds_og_Omsorgscentret/Kvalitetsstandarder/2.1.1_Rengoe
ring_grundpakke.pdf
b. Status på faste læger på plejecentrene
Stillingerne er slået op og lægelauget har drøftet sagen. Det er svært at tiltrække
interesserede læger, og derfor kan det tænkes, at der startes op på ét plejecenter.
Rammen er aftalt fra centralt hold.
c. National demenshandlingsplan skal på næste ÆSU-møde op mod HTK’s demensstrategi. Det vil blive vurderet, om der bliver behov for et borgermøde. Seniorrådet vil gerne
være med i arbejdet på demensområdet.
Satspuljer: Vi holder øje med, hvornår de bliver udmøntet.
Får vi besøg af Thyra Frank? Det ved vi ikke.
d. Forflytninger: Forflytningsteamet er ansat pr. 1. marts. Seniorrådet kan komme på
besøg inden sommerferien, hvor de kan snakke med et par af konsulenterne.
e. Pårørendepolitik. Ulla oplyser, at det er indeholdt i mange af politikkerne i forvejen.
Seniorrådet vil gerne have fokus på området, da det er et stigende problem.
f. Ulla orienterer om, at lederen på Henriksdal Plejecenter er afskediget pr 30. april. Jette Elleby har derfor ledelsesansvaret på Henriksdal indtil videre.
g. Ulla er i praktik på plejecentre og i hjemmeplejen, og det har været en god oplevelse
præget af stor faglighed.
h. Der blev kommenteret, at bruger- og pårørenderådsmøderne på Sengeløse de sidste
gange havde været aflyst eventuelt på grund af lederens manglende tid, hvilket kan
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afvises. Et møde blev skubbet og siden aflyst på grund af massefald fra rådet. Et andet møde blev ikke afviklet, da brugerne tog på tur, og de pårørende ønskede så ikke
at deltage. Ydermere kan det oplyses, at der er lagt mødeplan med 4 møder i 2017.

12. Boformer (fast)
13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(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

Der er udsendt referat. Forslag til pårørendepolitikken er udslag af mødet.
Ingen kommentarer til Senior Nyt.
Den udkommer 6 gange årligt.
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet

Møde den 16. februar

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Der har ikke været møde i det nye år

(Inge Lundbye)

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

Hans beder om et evalueringsmøde vedr. julefesten

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Møde i næste uge

(Inge Lundbye)

14. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L.: Måltidsværter og forbedringer. Pårørendemøde i morgen. Nyt Baldersblad.
Birkehøj/Kirsten: intet nyt
Henriksdal/Hans: møde ultimo februar
Sengeløse/Flemming: møderne har været aflyste.
Torstorp/Inge J.: Fælles arrangement for valg til alle plejecentrenes pårørendegruppe.
15. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
16. Eventuelt
Ros til diabetesprogrammet.
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