Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

1.

juni 2018

Seniorrådsmøde 28. maj 2018
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Børge Mogensen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Lizzie Hansen, medlem

Afbud
Inge Jacobsen
Jesper Petersen
Lizzie Hansen
Desirée Schultz

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (9.00-10.00)
Valdemar Hein (12.30-13.00)
Helle Petersen (referent)

Desirée Schultz
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen - ordstyrer
Jesper Petersen
Steen Gormsen Hansen
Børge Mogensen meddelte at han, på grund af samarbejdsvanskeligheder, trækker sig ud af
Seniorrådet med øjeblikkelig virkning. Børge afleverede Ipad og nøgle til pensionisternes hus
til referenten.
Det tilbageværende Seniorråd var kede af Børges beslutning og forsøgte at ændre hans beslutning uden held.
Børge forlod herefter mødet.
Da 2 medlemmer af Forretningsudvalget var fraværende blev Flemming Djurnø udpeget til
midlertidig formand på dette møde og indtil næste møde.
Referenten indkalder til ekstraordinært møde i juni, hvor Seniorrådet konstituerer sig på ny.
Forslag til ekstraordinært møde er tirsdag den 19/6 kl. 8-13. Mødet vil være uden diæter og
uden vanlig referent. Referenten finder lokale og bestiller forplejning.
1.

Godkendelse af dagsorden
Punkt 10 og 12 orienterer Hans-Henrik om.

2.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 9.00-10.00)
• Ulla blev orienteret om Børges fratræden.
•

Dagsorden kvartalsmøde med borgmester 31/5
-mødet udskydes til efter sommerferien

•

Borgermøde om Værdig Seniorpolitik 11/6
-borgermødet kommer i forlængelse af dialogmødet med ÆSU i morgen aften. Ulla
håber, at Seniorrådet spreder budskabet og får mange med til borgermødet.

•

Puljeansøgninger
-de eneste der kan søge puljer er administrationen. Seniorrådet må gerne komme
med input til puljeansøgninger af de officielle kanaler, men Ulla er kun i dialog med
formanden og ikke alle medlemmer af rådet.
Ulla har modtaget Seniorrådets forslag til ansøgning af satspulje om ernæring, og
har talt med Desirée om proceduren.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
113129-18

Sagsnr.
17/20859

Ulla opfordrede Seniorrådet til at drøfte disse sager inden det sendes til administrationen. Der er rigtigt mange puljer i omløb og administrationen bruger megen
energi på at komme hele vejen rundt. Seniorrådet kunne have taget puljespørgsmålet med i Kostrådet i god tid, så forslagene kunne være båret tilbage til administrationen via køkkenchefen på Henriksdal.
Ulla sætter stor pris på Seniorrådets engagementet, men er nødt til at overholde
reglerne.
Flemming bakkede op om at følge retningslinjerne og foreslog at kommunikationsvejen blev præciseret og skrevet ind i Seniorrådets forretningsorden.
Når der kommer svar tilbage til Seniorrådet omkring puljeansøgningen vil de
kunne se at delelementer af deres forslag er medtaget.
Ny lovgivning
- Frit valg på genoptræning – max 7 dage. Holder øje med nye informationer (pr. 1/7)
Seniorrådet bliver orienteret når der er noget nyt. Loven implementeres henover sommerferien. HTK har dog væsentlige udfordringer med ventetider.
- Database med boligtilbud oprettes– der er endnu ikke megen information herom.
- Skærpet tilsyn – der er opmærksomhed på det, men vi kender ikke mere til det på nuværende tidspunkt.
- Beredskab til forebyggelse af konkurser – Vi tjekker om vi har alt med i vores materiale.
Spørgsmål til Ulla:
a) Lægehuset i Nærheden og tilskud
HTK har ikke modtaget tilskud og der afventes nu en politisk beslutning, om man kører videre
med planerne for et lægehus i Nærheden. Sagen skal behandles i august.
Flemming spurgte til den nye datasikkerhedslov (GDPR).
Bilag med personfølsomme oplysninger sendes fra administrationen til kassererens E-boks.
Bilag med personfølsomme oplysninger fra kasserer eller andre i Seniorrådet sendes til email: sundhedomsorg@htk.dk , som er en sikker mail.
Vedr. politiske tilsyn – 2 udvalgsmedlemmer udpeget til hvert plejecenter.

3.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 29/5-18
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 09.04.2018
M – Ansøgning om deltagelse i satspuljeprojektet ”styrket tidlig indsats for børn
og unge i psykisk mistrivsel”
Ingen bemærkninger.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Ledelsesinformation maj 2018
Ulla fortalte om aktiviteter på ældreområdet.
Der er en faldende tendens med borgere der modtager hjælp, men de bliver til gengæld
mere komplekse.
Gennemsnitsalderen for visitation stiger – det er som forventet.
Ventelisten til plejebolig har været udfordret i 2017 til primo 2018. Lige pt. overholder vi
garantien. En af årsagerne til ventelisteudfordringer er, at borgerne lever længere på plejecentrene.
Der er flere på venteliste til ældreboliger – et byggeri med 30 nye boliger fra 2020 skulle
afhjælpe dette.
Sygeplejeydelserne stiger, da borgerne bliver mere komplekse, men er stabilt pt. bl.a. som
følge af akutteamet.
Der er foretaget en ekstra analyse omkring forebyggelige indlæggelser. Der er en positiv
udvikling inden for bl.a. KOL, nedre luftvejssygdomme, fald, rehabilitering og ernæring.
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Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. bl.a. pga. mange indlæggelser i starten af året –
aktivitet på plejecentrene og tunge borgere i hjemmeplejen samt rekrutteringsudfordringen.
Administrationen holder skarpt øje med økonomien.
5.A – Projekt til forbedring af tandsundheden for socialt udsatte i Høje-Taastrup
Kommune
Ulla forklarede, at det mest er tilbud til det sociale område. Frivillige tandlæger og sponsorater er på plads.
Partnerskabsaftale udarbejdes først efter sommerferien, men der stiles mod opstart i 2018
med de beløb der er.
6.A – Nye pakker og kvalitetsstandarder
Det nye omsorgssystem som indføres til september 2018, kræver rent teknisk nye kvalitetsstandarder og pakker. Sundhedslov og Servicelov bliver adskilt.
Der ønskes en beslutning om at fastholde en pakkestruktur, fremfor minutopdeling af opgaver, som man har i nogle andre kommuner.
7.A – Etableringen af et internt vikarkorps inden for ældreområdet
Det er svært at rekruttere pt. Hjemmeplejen har haft en omtumlet periode, men det ser ud
til at falde lidt på plads. Der er så andre udfordringer fx lønforskel på assistenter i forhold til
andre kommuner. Det kan også være en årsag til at det er svært at rekruttere.
En ny overenskomst gør, at elever aflønnes højere under uddannelse af hensyn til fastholdelse.
De vikarer der kommer i hjemmeplejen får udleveret en Ipad, så de kan orientere sig om
borgeren inden de tager ud.
De komplekse borgere får færrest vikarer, da HTK prioriterer de svageste.
8.I – Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd
Ulla informerede om at, punktet om eksklusion er udgået, da man ikke kan ekskluderes når
man er demokratisk valgt.
Det blev accepteret af Seniorrådet, men de ønsker deres eget logo på vedtægterne samt at
formanden for Seniorrådet underskriver vedtægterne.
Seniorrådet lavet et høringssvar om dette.
9.I – Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018-2028
En gang årligt udarbejdes der en prognose og det er bedste mands bedste bud.
Der er en kapacitetsudfordring, da antallet af ældre stiger i HTK i disse år.
Konklusion er at borgeren bliver hjemme indtil man tilbydes en plejebolig. Administrationen
ved af erfaring, at borgere gerne retter sig positivt, når de kommer hjem.
Der er flere håndtag at skrue på:
a) Ændring af kvalitetsstandarder
Dorthe spurgte om det ikke kan blive omkostningstungt at sende borgeren hjem
med megen pleje. Ulla svarede at det er en balance om man skal hjem eller direkte
i plejebolig.
b) Øget rehabiliteringsindsats
c) Øget udlejningshastighed
Man undersøger om det er muligt at opbevare boet i et skiftedepot ved dødsfald.
Det blev bemærket at der er en længere tomgang efter overgang til KAB. Der arbejdes på
at få arbejdsgangene på plads, så skulle det gerne udligne sig.
Foreslået 3 scenarier:
a) Etablering af rehabiliterings- og aflastningscenter – omkonvertere midlertidige pladser.
b) Udbygning af eksisterende plejecentre
c) Friplejeboliger – kan være vanskeligt logistisk med en privat aktør
Høringssvar fra Seniorrådet vedr. bekymring for manglende boliger og at man ikke skal
blande utilpassede unge med ældre.
Ulla opfordrede Seniorrådet til at være præcise i sine høringssvar og forholde sig til de forskellige løsningsforslag.
10.I – Evaluering og ny tidsplan for Idræts- og bevægelsespolitikken
Ingen bemærkninger.
11.I – 2. budgetopfølgning 2018 for Ældre- og Sundhedsudvalget
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Der er et forventet merforbrug på 9.5 mio. Der er ikke søgt tillægsbevilling, idet aktiviteten
pt. falder.Ingen bemærkninger
4.

Godkendelse af referat fra møde den 30. april 2018
Referatet blev godkendt.

5.

Valg af ordstyrer til den 13. august 2018
Jesper Petersen blev valgt.

6.

Meddelelser fra formanden
Ingen bemærkninger fra den midlertidigt udnævnte formand.

7.

Økonomi v/Flemming
Kassereren har modtaget meget få informationer fra ØDC og nogle rapporter der stort set
ikke indeholder noget. Det skyldes formentlig startvanskeligheder med det nye økonomisystem. Flemming kontakter administrationen for et møde og flere informationer.
Når han har afholdt møde med administrationen, udarbejder Flemming efterfølgende et
regnskab.
Der er kommet et forslag fra Jesper vedr. 4. kvartalsmøder i forhold til Budget 2019. Dette
forslag tages op på det kommende forretningsudvalgsmøde.

8.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

9.

Referat fra Danske Ældre Råds konference Nyborg Strand 7.-8. maj
Flemming fortalte at kun Inge deltog i selve konferencen d. 7/5.
Steen fortalte om kvalitetsstandarder i Randers.
Hans-Henrik hørte om en pårørendekonsulent i Hillerød.
Flemming forklarede en demografimodel og økonomiske beregninger og opfordrede til opmærksomhed ved sparekatalog i efteråret. Puljer fortsætter efter en periode som en del af
bloktilskuddet.

10. Pårørendekonsulent v/Hans- Henrik
Hans-Henrik uddybede informationerne fra DÆR konferencen på Nyborg Strand. Hillerød
Kommune har en pårørende konsulent ansat i 30 timer om ugen. Vedkommende samler fx
op på en ægtefælle til kræftsyg, mødes i hjemmet og lytter. Konsulenten aflaster kommunen. Det er en stor succes og koster ikke meget.
11. Puljer v/Flemming
Flemming har redegjort for dette under punkt 9.
12. Boliger v/Hans-Henrik
OK fonden fortalte på DÆR konferencen om en projekteret bydel i Odense, hvor man flytter ind som yngre og kan udvikle sig der hele livet.
Boligudvalget vil være mere proaktive omkring dette.
13. Punkter til borgmestermødet 31. maj v/alle
På grund af omstændighederne søges mødet udskudt, formentlig til efter sommerferien.
Mødet er efterfølgende blevet aflyst, da næste planlagte kvartalsmøde er 23/8.
14. Orientering fra råd og udvalg (om møder/særlige initiativer)
Ad. Hoc. vedr., FN dag /Omsorgspris, julefest, sommerudflugt m.m.
(Hans Behrendt, Dorthe Prip)

Der er afholdt et 1. møde om FN dagen. Temaer er udsendt til seniorrådet.
Agitationsudvalg (Jesper Petersen, Desirée Schultz, Dorthe Prip,)
Skal i gang med at ajourføre liste over foreninger. Fløng forsamlingshus har fået ny bestyrer. Nye aktiviteter?
Boligformsudvalg (Hans-Henrik Jacobsen, Dorthe Prip, Inge Jacobsen, Jesper Petersen, Lizzie Hansen)
Er klaret under punkt 12.
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BPR – Plejecentret Baldersbo (Desirée Schultz)
BPR - Birkehøj Plejecenter (Hans-Henrik Jacobsen)
Møde for 2 uger siden. Ny pårørende. Ønske fra pårørende om mulighed for at sparre med
kommunens demenskoordinatorer i forbindelse med indflytning på plejecenter. Føler at
man bliver overladt til sig selv når beslutningen er truffet.
Hans nævnte den gode indflytning
Birkehøj har fået information om værdig seniorpolitik
BPR - Henriksdal Plejecenter (Steen Gormsen Hansen)
Møde i næste uge
BPR - Sengeløse Plejecenter (Dorthe Prip)
Afbud til mødet 22/5
BPR - Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter (Lizzie Hansen)
Brugerrådet for Pensionisternes Hus (Lizzie Hansen)
Forebyggelsesudvalg (Steen Gormsen Hansen, Hans Behrendt)
Ser overordnet på tingene og beder de enkelte udvalg om at se på opgaverne. Det vil spare
tid på seniorrådsmøderne.
Opsporer borgere 60-65 år med nedsat funktion. Udarbejde en let forståelig pjece, da de
bliver ladt lidt i stikken.
Forretningsudvalget (Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø, Lizzie Hansen)
Møde 14/5.
Kommunikationsudvalget (Steen Gormsen Hansen, Hans-Henrik Jacobsen, Jesper Petersen,)
Senior nyt udkommer i morgen.
Udkast til årsplan for Seniorrådets aktiviteter
Kostrådet (Desirée Schultz, Flemming Djurnø, Inge Jacobsen,)
Møde om pulje inden for området. Ønskede at være proaktive og sendte opfordring til Ulla
om at søge. Udfyldte bilaget til ansøgningen af interesse. Vigtigt at finde grænserne.
Formanden for Seniorrådet skriver til Ulla og formanden er forpligtet til at give svar videre
til resten af Seniorrådet.
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg, herunder også velfærdsteknologi
(Dorthe Prip, Desirée Schultz, Hans-Henrik Jacobsen, Steen Gormsen Hansen)

Ikke afholdt møde siden sidst.
Arbejder med et udvalg for hjemmeboende pensionister.
Teknik- og Miljøudvalget, herunder også Trafiksikkerhedsudvalget
(Lizzie Hansen, Jesper Petersen,)

15. Temaer/punkter til kommende møder
• Seniorrådsmøde 13/8-18 - Henny Jessen om Strategi for velfærdsteknologi (kl.
12.15-13.00)
16. Overtandlæge Valdemar Hein orienterer om omsorgstandplejen (kl. 12.30-13.00)
Oplæg er efterfølgende sendt til Seniorrådet (dok. nr. 113792-18)
Herunder uddybning af slides:
Tandplejen har 3 kerneområder:
• Børn og Unge under 18 år
• Omsorgstandplejen
• Specialtandplejen
Der er 44 medarbejdere fordelt på 3 klinikker. 17 tandlægestole og 4 stole til bøjlebehandling.
6 medarbejdere i udekørende teams.
Man afventer i øjeblikket en politisk beslutning i forbindelse med Læringshus i Nærheden i forhold til, hvad skal så skal ske med tandplejens tilbud i Hedehusene.
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I dag har 80% af kommunens borgere under omsorgstandplejen deres egne tænder – i 1994
havde næsten alle gebis.
Når en borger bliver visiteret til en plejebolig er de automatisk visiteret til omsorgstandpleje.
”Modernisering af tandplejen” – anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen – heri står om vigtigheden af øget viden hos plejepersonalet om mundpleje.
Mindst hvert 10. tilfælde af lungebetændelse stammer fra bakterier i mundhulen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler at man visiteres tidligere til omsorgstandpleje for at forebygge.
Brug af 3 eller flere typer piller giver næsten altid mundtørhed.
Kvalitetstandarderne bliver ændret til efteråret.
Digitalisering af Tandplejen
Tandplejen har indkøbt en 3D fræser til at skabe kroner og broer, i stedet for at sende ud i
byen.
Tandplejen kan ikke arbejde med rehabilitering på samme måde som resten af kommunen.
Omkring Nytår trådte loven om tvangsbehandling i kraft. Det betyder, at læger og tandlæger
kan igangsætte en tvangsbehandling af personer med varig funktionsnedsættelse, fx demens
vedr. bl.a. mundpleje.
Politisk dagsordenspunkt omkring gratis behandling af udsatte borgere.
Tandlæger, klinikassistenter og tandplejere stiller deres arbejdskraft gratis til rådighed for de
socialt udsatte på kommunens klinikker.
Borgerne nås bl.a. via Blå Kors, familienetværk og andre netværk.
17. Eventuelt
Intet.
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