Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

18. december 2017

Seniorrådsmøde 4. december 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: D121 (Ved Jobcentergangen)

Formand
Næstformand
Kasserer

ordstyrer

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

Afbud

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

1.

Godkendelse af referat fra møde den 6. november 2017
Der var en drøftelse af budget til indkøb af Ipads, og det blev besluttet, at referenten bestiller de sidste 2 Ipads til Seniorrådet til levering hurtigst muligt og inden 1. møde i 2018,
men med betaling i 2018 af hensyn til budgettet. Referatet blev herefter godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 15. januar 2018
Flemming Djurnø blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
• Der har ikke været afholdt Forretningsudvalgsmøde siden sidst
• Handicapprisen – der er nu 5 indstillet til prisen som uddeles 8/12. Hans sender
oversigt til Seniorrådet. Der var en kort drøftelse om Omsorgsprisen og Handicapprisen lapper over hinanden – evt. samles i én pris?
• Takkede for gaven i forbindelse med indlæggelsen

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 5/12-17
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 02.10.2017
Ingen bemærkninger
Orientering om Ældre Sagens henvendelse om
Ingen bemærkninger
bedre vilkår for pårørende
Indgåelse af samarbejde med Alzheimerforeningen Ingen bemærkninger
om demensvenner
Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Plejegruppen
Ingen bemærkninger
Vest
Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Plejegruppen
Ingen bemærkninger
Syd
Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Plejegruppen
Ingen bemærkninger
Aften/nat
Budgetbemærkninger 2018
Ingen bemærkninger
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.A – Orientering om tilsyn fra Styrelsen for PatiTaget til efterretning
entsikkerhed i hjemmesygeplejens akutfunktion
5.A – Ledelsesinformation november 2017
Taget til efterrening
6.A – Status på sundhedsfremmepuljen 2017
Taget til efterrening

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
275896-17

Sagsnr.
16/24741

7.A – Prioritering af strategiske mål for fordeling af
§79-puljen i 2018
8.I – Status på sundhedspolitikken
9.I – Pulje til forbedret anvendelse af livshistorier i
plejen og omsorgen for mennesker med demens
10.I - Kvalitetsstandarder
11.I – Budgetopfølgning 2017

Taget til efterrening
Taget til efterrening
Taget til efterrening
Taget til efterrening
Taget til efterrening

6.

Meddelelser fra referenten
• Modtagelse af 2 Ipads fra hhv. Leif og Kirsten.
• Forplejning på møderne i 2018? – Samme bestilling som hidtil på første møde, hvor
forplejning på møderne fremover, besluttes.
• Overdragelsesmøde 20/12 – lokalet rykkes til rådhuset og referenten indkalder
Hanne Hansen fra Pensionisternes Hus, Bygaden vedr. overdragelse af nøgler.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming gennemgik budgetforslag for 2018 som er fremkommet ved en 90% deltagelse
på møderne. Budgettet drøftes med Henny Jessen på møde den 19/12. Børge ønsker evt.
at deltage i mødet. Referenten giver Henny besked om dette.

8.

Konklusion fra Seniorrådets valgperiode 2014-2017 v/Kommunikationsudvalget
”Selvom der stadig er vigtige nøglesager at arbejde med, har Seniorrådet i den forløbne 4års periode rejst eller sat fodaftryk på en række vigtige sager som f.eks. anvendelse af
værdighedsmilliarden, oprettelse af bruger- pårørenderåd for visiterede hjemmeboende
borgere, boformer for ældre, planlægning af demenslandsby, faste læger på plejecentrene,
klippekortordningen og velfærdsteknologi i ældreplejen.
Desuden skal det fremhæves, at det er lykkedes at få et medlem af Høje-Taastrup Seniorråd valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse.
Det er dog stadig en udfordring at komme i dialog med det politiske ældreudvalg.”

9.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål til Ulla:
a) Er der noget nyt mht. medlemmer i det politiske udvalg vi skal arbejde med?
Der er konstitueringsmøde i aften. Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget er
Helle Koch. Den samlede oversigt kan ses i Lokalavisen tirsdag 5/12 og på hjemmesiden https://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Nyhedsoversigt/Nyheder/2017/December-2017/Det-nye-byraad-har-fordelt-posterne.aspx
b) Er der noget nyt mht. vores budget 2018?
Endnu ikke helt på plads. Seniorrådet får besked så snart det er klar.
c) Henvendelse til Kostrådet fra borger vedr. mad.
Fint svar Kostrådet har skrevet til borgeren. Der kommer muligvis en artikel i Dagbladet omkring utilfredshed med kvalitet af maden.
Flemming spurgte til instrukser for medarbejderne til forberedelse af maden. Ulla
svarede at på plejecentrene arbejder man med billeder af maden, så medarbejderne kan se, hvordan det skal se ud. Noget tilsvarende kunne være hensigtsmæssigt i hjemmeplejen. Der står i leverandørens følgeskrivelse, hvordan maden skal
anrettes.
d) Inge spurgte til den nye type sygeplejersker der skal stille diagnoser og ordinere
medicin. Ulla svarede at det er en opgave for almen praksis og der er ikke noget i
gang i primær kommunerne på dette område.
e) Hans spurgte om plejecentre for psykisk syge også er noget som Ældre- og Sundhedsudvalget arbejde med? Ulla oplyste, at den målgruppe også vil være med i den
kommende plejebolig kapacitetsanalyse.
f) Inge orienterede om en omfattende renovering af Bygaden, med nye vinduer og
døre, bl.a. bredere hoveddøre samt sikring mod indbrud.
g) Inge orienterede om et nyt udvalg i Seniorrådet i 2018 – Forebyggelsesudvalget.
Udvalget skal beskæftige sig med det lovgivningsmæssige inden for ældreområdet.
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Ulla gennemgik herefter de politiske sager til mødet 5/12 i Ældre- og Sundhedsudvalget og
havde uddybende bemærkninger til enkelte af dem
Meddelelsessager:
Tidligere har Ældre- og Sundhedsudvalget fået tilsynsrapporter 1 gang om året til godkendelse. Fremover udsendes de kommunale tilsyn successivt frem.
Der er i tilsynsrapporterne fra plejegrupperne specielt bemærkninger om medicinhåndtering,
brug af ipads og den sundhedsfaglige dokumentation.
5.A – Ledelsesinformation
Ventetiden på plejecentrene er udfordret, da borgerne bliver tungere og lever længere.
Opførelse af 30 nye ældreboliger blev godkendt i sidste uge, så processen fortsætter og Byrådet skal beslutte, hvilket projekt der arbejdes videre med.
8.I – Status på sundhedspolitikken
Sundhedspolitikken har nu været i alle fagudvalg og der skal følges op på den tværgående
del. Der kommer nye tal omkring sundhed i sundhedsprofilen i 2018. Middellevetiden i kommunen, og i de udsatte boligområder, er steget.
11.I. Budgetopfølgning 2017
Der bliver flere udgifter i hjemmeplejen og på plejecentrene, da borgerne er dårligere. Til
gengæld er der færre forebyggende indlæggelser, så vi er tæt på målet.
Der kommer ingen høringssvar fra Seniorrådet på de politiske sager.
Ulla sluttede med at takke for samarbejdet i de forgangne 4 år, specielt til Kirsten og Leif,
som ikke fortsætter i Seniorrådet i 2018
10. Boformer (fast)
Afventer nyt om placering af 30 nye ældreboliger.
11. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
Ikke afholdt møde
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Ikke afholdt møde

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen)

Kommunikationsudvalget

Senior Nyt udkommer i morgen.

(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen)

Teknik- og Miljøudvalget

Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

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

Flemming arbejder på en invitation til møde.
Dato stadig ukendt.
Mangler tilbagemelding fra Borgerservice
omkring afvikling af julefester.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Jacobsen)

Afholdt møde. Der kommer en fra CEIS og
ser på vandskaden

12. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Flemming – intet nyt
Birkehøj/Kirsten – har udsendt referat
Henriksdal/Hans – møde 12/12
Sengeløse/Flemming – intet nyt
Torstorp/Inge J. – udsendt referat – der blev sagt farvel til Svend Erik Hermansen, julebazar,
økonomi på plads, Inge giver besked om at Per von Würden overtager hendes plads på
Torstorp.
Det fungerer rigtigt godt med de fælles Bruger- pårørenderåd, hvor formændene mødes. Der
arbejdes mod et fælles møde for alle medlemmer af Bruger- pårørenderåd.
13. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
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15/1-18:
• Orientering om velfærdsteknologi v/Henny Jessen
• Orientering om Opgave- og arbejdsdeling mellem administration og Seniorråd
v/Henny Jessen
• Revidering af vedtægter og forretningsorden
14. Eventuelt
Inge orienterede om at der er valg til Forretningsudvalg i Danske Ældreråd, kreds 8 fredag
den 8. december kl. 10-11.30 i Damgårdshave i Albertslund.
Inge deltager og Børge sender en fuldmagt vedr. stemme nr. 2, til Bente Klausen, Albertslund.
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