Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

14. februar 2018

Seniorrådsmøde 5. februar 2018
Tidspunkt: kl. 9.30 – 13.30
Mødelokale: B101
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Børge Mogensen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Lizzie Hansen, medlem - ordstyrer

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12.30)
Helle Petersen (referent)

Desirée Schultz
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
Jesper Petersen
Per von Würden
Steen Gormsen Hansen

1.

Godkendelse af dagsorden
Børge havde udsendt forslag om at sætte vedtægter, forretningsorden og kommissorier på
mødet i dag. Dette forslag blev trukket tilbage, da Seniorrådet ønskede at drøfte disse emner på temadagene.
Der var enighed om at det er vigtigt at vedtægterne kommer på plads hurtigst muligt, da
de danner grundlag for Seniorrådets arbejde.
Det er også bydende nødvendigt at snakke om, hvordan Seniorrådets skal arbejde sammen, holdninger m.m.
Jesper har lavet oplæg til temadagene som han sender til Seniorrådet.
Temadagene er flyttet til den 12. + 13. marts i Fritidscentret Hedehuset i Hedehusene.
Der var en kort drøftelse af forretningsudvalgets beføjelser.
Dorthe savnede forretningsudvalgets kommissorium. (referenten efterfølgende udsendt
kommissorium pr. 1/6-15).

2.

Godkendelse af referat fra møde den 15. januar 2018
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 5. marts 2018
Desirée Schultz blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
• Trafiksikkerhedsudvalget har bedt om 2 Seniorrådsrepræsentanter – en af hvert køn.
Lizzie og Jesper er meldt tilbage. Der er dog kun én af dem der bliver medlem af Trafiksikkerhedsudvalget. Udvalget er sat ind under Teknik og Miljøudvalget.
• Danske Ældreråd har udsendt indkaldelse til formands- og næstformandsmøde.
Fremover sendes alle orienteringsmails til Seniorrådes fælles mail adresse. Steen orienterer om hvordan man gør.
Børge har spurgt om man kan sende en anden repræsentant end formanden til disse
møder, da Børge ikke ønsker at deltage. Afventer svar fra Danske Ældreråd.
• Regionsrådsmøder. Inge Jacobsen er selvskreven deltager. Børge ønsker ikke at deltage i disse møder og har derfor udpeget Flemming til at være hans stedfortræder til
disse møder.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
28684-18

Sagsnr.
17/20859

•

•

5.

Børge opfordrede Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget til at gøre de respektive Bruger- og PårørendeRåd opmærksom på, at plejecentrenes støtteforeninger kan søge
§79-midler.
Hans vil sende ansøgningsformularen ud til repræsentanterne til orientering.
Børge har sendt dagsorden til Borgmestermødet 6/2 ud til Seniorrådet.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/2-18
Meddelelsessager
Til orientering / bemærkninger
Kort notat om røgfri skoler
Ingen bemærkninger
Referat Seniorrådsmøde 04.12.2017
Ingen bemærkninger
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.A – Ny værdig seniorpolitik
Seniorrådet ønsker tidlig involvering.
Det er vigtigt at vide hvornår man skriver ud og hvem man skriver til.
Seniorrådet savner bekendtgørelse for puljen til bedre ældrepleje.
Punktet tages med på temadagene.
Dorthe udarbejder høringssvar.
Ullas orientering:
Der er netop kommet en ny bekendtgørelse af 29/1-18 fra Ældreministeriet om udarbejdelse af ny værdighedspolitik i denne valgperiode. Bekendtgørelser vedlægges ikke politiske sager. Administrationen tjekker om der er overensstemmelse mellem den politiske sag
og bekendtgørelsen og retter sagen til, såfremt der er uoverensstemmelser/tilføjelser.
Politikken skal være godkendt inden årets udgang og offentliggøres på hjemmesiden. Det
forventes, at politikken skal godkendes i Ældre- og sundhedsudvalget i november 2018.
I sagen er det beskrevet, hvordan interessenter inddrages, herunder også Seniorrrådet.
Dette blev drøftet.
Hvis Seniorrådet ligger inde med relevant materiale kan det fremsendes til administrationen.
Seniorrådet understregede, at de meget gerne vil inddrages. Ulla bekræftede, at dette
også er sædvanlig praksis.
Hen over sommeren udarbejdes udkast til politikken som præsenteres for Ældre- og Sundhedsudvalget i august. Herefter kommer en høringsperiode og godkendelse finder sted i
efteråret.
5.A – Orientering om forsøg med midlertidigt udlån af hjælpemidler
Seniorrådet vil gerne stille nogle spørgsmål til hjælpemiddelafsnit på et Seniorrådsmøde til
brug for en artikel i Senior Nyt, efter besøget på Hjælpemiddeldepotet.
Ullas orientering:
Ministeriet har godkendt forsøget med at kunne bevilge midlertidige hjælpemidler, som nu
har været afprøvet i et par år. Der har kun været 2 borgere, der har benyttet sig af forsøgsordningen, så måske er der ikke orienteret bredt nok omkring muligheden.
I den reviderede Servicelov gives der mulighed for og lovhjemmel til at udlåne hjælpemidler til midlertidigt brug.
I sagen indstilles det at muligheden gøres permanent. Tilbuddet er mest rettet mod børn,
unge og borgere i beskæftigelse.
Borgerne skal via visitationen for at låne et hjælpemiddel og kan ikke gå direkte til Hjælpemiddeldepotet, idet hjælpemidlet skal visiteres hvilket også er en måde at sikre borgerens retssikkerhed i forhold til afgørelsen og klagemuligheden.
Hospitalet giver som regel midlertidigt hjælpemiddel med hjem i forbindelse med operation.
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6.

Økonomi v/Flemming
Flemming udleverede regnskab for 2017. Dette blev godkendt af Seniorrådet.
Flemming har nogle problemer med at få diæter og kørsel til at stemme i budget 2018.
Flemming snakker med økonomiafdelingen. Når budgettet på plads, også med de ansøgte
midler til seminar, sender Flemming budgettet til forretningsudvalget først og dernæst til
resten af Seniorrådet.
Tidligere har proceduren været at regnskabstallene er blevet tilsendt Flemming en uges tid
efter Seniorrådsmøderne.
Børge fortalte at Seniorrådet har fået grønt lys af Ulla til at dele de ansøgte midler til seminar (24.000,- kr.) i 2 portioner, så nogle af pengene kunne dække udgifter til kurset i Allerød. Flemming har et nyt budget klar til næste FU-møde.
Flemming forklarede differencen i tildeling af budgetmidler i 2018 og fortalte, at Seniorrådet har 85.000,- kr. til rådighed.
Desiree spurgte om man måske skulle undersøge hvad de modtager i andre kommuner.
Budget 2019
Inge har advaret om, da Seniorrådet blev 11 medlemmer, at der kommer en ansøgning fra
Seniorrådet om ekstra midler til budget 2019.
Dorthe spurgte om hvorfor Seniorrådet ikke er med i budgetkonferencen i kommunen?
Kursus i Allerød
Alle 11 er tilmeldt kurset i Allerød. Samkørsel i 3 biler. Jesper, Steen og Flemming lægger
bil til.

7.

Meddelelser fra referenten
Det er desværre ikke muligt at oprette Seniorrådet med en htk-mail, da rådet ikke er ansat
i kommunen. Referenten opfordrede i stedet til at man oprettede en icloud-mail.
Referenten sender besked ud løbende når nye mailadresser modtages og retter den samlede fotooversigt.
Forslag til mailadresse: initialersrhtk@icloud.com

8.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00-12.30)
Ulla forklarede, at den lukkede sag handlede om en introduktion til Ældre- og Sundhedsudvalget mht. bl.a. puljer, omstillinger og konkrete sager på plejecentre og i hjemmeplejen.
Spørgsmål til Ulla:
a) Bliver der tilknyttet en Borgergruppe med bl.a. diætist på alle plejecentre a la den på
Henriksdal, når en borger er småt spisende?
Ulla svarede, at alle plejecenterbeboere serviceres af køkkenet på Henriksdal ved behov
for diætist. Alle beboere ernæringsscreenes.
Der er tværfaglige teams på alle plejecentre som løbende tager alle borgeres sag op og
får dem vurderet. Der arbejdes med under- og fejlernæring på alle plejecentre. Kommunen bruger Anne Marie Becks anbefalinger og screeningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen. Der er ligeledes fokus på trivsel og opsporing af sygdom og rehabilitering, og der
følges op løbende.
Der blev spurgt til hvorfor borgeren ikke altid er med til borgerkonferencerne?
Ulla svarede at nogle gange er borgeren med og at der arbejdes på at borgerne er mere
med, men samtidig er det ikke alle borgere der kan overskue at være med og derfor har
en kontaktperson med i stedet. Plejecenterlægerne deltager, der hvor der er plejecenterlæger ellers deltager egen læge. Der er drøftelser med borgeren både før og efter
borgerkonferencen.
b)

Hvordan er proceduren for værgemål, bl.a. for demente der ikke selv kan underskrive
fx en lejekontrakt?
Ulla svarede, at det er lovgivningsmæssigt tungt og en udfordring - Servicelovens §29.
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Visitator vurderer om borger kan give samtykke eller ej samt forstå konsekvenserne af
beslutningen. Ved de der ikke kan give samtykke, starter den lange proces i statsforvaltningen med en retssag og udpegning af en værge. Værgen kan være en af familien
eller hvis man ikke har familie, en advokat.
c) Desirée havde nogle spørgsmål omkring Kostrådet.
Hvem refererer Kostrådet til?
Hvad gør det anderledes end et udvalg?
Hvorfor hedder det Kostråd og ikke Kostudvalg?
Hvem laver kommissorium?
Ulla vil undersøge og vende tilbage hurtigst muligt.
Orientering fra Ulla:
• I sidste uge udsendte ministeriet bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding på plejecentre og hjemmeplejen. Der er tale om Finanslovsmidler og HTK får 3,7 mio. kr.
Processen skal gå hurtigt som altid. Der kommer en politisk sag om puljen på martsmødet og sagen om hvad midlerne skal bruges til, skal afleveres på torsdag.
Der kommer en høring på et senere tidspunkt.
”Varme hænder der hvor der er mest behov. Medarbejder der ønsker at
komme på fuld tid.”

9.

•

På spørgsmål om Socialt ansvar, svarede Ulla at centret hele tiden har nogen i løntilskud og andre ordninger, så der er balance hvad angår socialt ansvar.

•

Ulla spurgte til Seniorrådets forventninger til administrationen i forbindelse med temadagene i marts. Børge vender tilbage til Ulla efter dagens Seniorrådsmøde.

•

Plejecenterleder Alice Ordrup, Torstorp har opsagt sin stilling pr. 1/3-17. Der skal findes en midlertidig løsning og derefter en permanent. Ledelsen gør det der er mest
hensigtsmæssigt i forbindelse med den fremtidige drift af Torstorp.

Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø,
Lizzie Hansen)

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

Der er ikke sendt referat fra FU-møde.
Steen bemærkede, at der må være nogle
punkter, hvor der blev truffet beslutninger.
Dorthe var frustreret over forvirringen omkring udmelding af forskellige datoer til temadage.
Der er enighed om at holde seminar 12. og
13. marts i Hedehuset.
Dagsorden:
Vedtægter, forretningsorden, høringssvar,
ny værdighedspolitik, hvad vil vi med denne
valgperiode?, samt Hans’ opsamling fra Frivilligdagene.
Jesper hører Søren Voxsted om et oplæg til
12/3, der skal tage udgangspunkt i vedtægter og forretningsorden med efterfølgende
oplæg om kommunikation og samarbejde.
Der skal være tider på punkterne på dagsordenen.
12/3 - Møde kl. 9.00 – ca. 20.00
13/3 – møde kl. 9.00 – ca. 13.00
Intet nyt.

(Hans Behrendt, Dorthe Prip)
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Agitationsudvalg
(Jesper Petersen, Desirée Schultz, Dorthe Prip)

Boligformsudvalg
(Hans-Henrik Jacobsen, Dorthe Prip, Inge Jacobsen,
Jesper Petersen, Lizzie Hansen)

Forebyggelsesudvalg
(Steen Gormsen Hansen, Per von Würden,)

Kommunikationsudvalget
(Steen Gormsen Hansen, Hans-Henrik Jacobsen, Jesper Petersen,)

Har haft en snak om kommissoriet, finder en
måde at arbejde på.
Har 7 sider med adresser på foreninger
Skal ud og lave opsøgende arbejde.
Har snakket om at lave en pjece som de kan
have med ud.
Hvad er budgettet til udvalget?
Vil arbejde på at gøre Seniorrådet kendt inden næste valgperiode.
Er ved at finde dato for møde.
Måske noget om evt. ældreboliger i Nærheden.
Måske skal der rykkes for plejeboligplanen.
Holdt et møde og fordelt opgaver imellem
sig.
Ønsker input fra Seniorrådet til evt. nyhedsbrev.
Facebook siden overtages måske af Agitationsudvalget.
Lizzie tilføjede at Lokalavisen vil gerne
skrive noget om det Seniorrådet laver.
Første nr. af Senior Nyt er udkommet.
Næste nr. udkommer 30/3, redaktionsmøde
6/3 – vil prøve at tematisere:
-Opfølgning på Seniorrådets seminar
-Værdig seniorpolitik
-Plejeorlov – alvorligt syge og døende
-Aflastning
-velfærdsteknologi
-Runde på plejecentrene
Tema fra hvert udvalg til udvalgte numre.

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Dorthe Prip, Desirée Schultz, Hans-Henrik Jacobsen,
Per von Würden, Steen Gormsen Hansen)

Teknik- og Miljøudvalget, herunder også
Trafiksikkerhedsudvalget

Referenten undersøger mulighed for adgang
til Schultz Lovsamling.
Der er ikke indkaldt til møde endnu. Afventer runde på plejecentrene.
Ikke indkaldt til møde.

(Lizzie Hansen, Jesper Petersen,)

Velfærdsteknologisk udvalg
(Inge Jacobsen, Desirée Schultz, Steen Gormsen
Hansen)

Der er udarbejdet et kommissorium og afholdt møde. Har 11 spørgsmål til Byrådet.
Inge tager fat i Henny eller Ulla.
Ønsker en analyse af hvilken velfærdsteknologi de benytter på plejecentrene. Den skal
ende ud i en prioriteret liste om hvad der
skal arbejdes med.

10. Orientering fra rådene (om møder/særlige initiativer)
Bruger- og Pårørenderåd:
Plejecentret Baldersbo

Ikke hørt noget fra Baldersbo

(Desirée Schultz)

Birkehøj Plejecenter
(Hans-Henrik Jacobsen)

Henriksdal Plejecenter

Første møde for 14 dage siden.
Der er fastsat møder for resten af året.
Rundtur på plejecentret ifm mødet 13/3
Møde 1/3

(Steen Gormsen Hansen)

5

Sengeløse Plejecenter
(Dorthe Prip)

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Møde den 13/2 indkaldelse til resten af året
inkl. julefrokost
Nødt til at aflyse pga. sygdom

(Per von Würden)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Lizzie Hansen)

Kostrådet
(Desirée Schultz, Flemming Djurnø, Inge Jacobsen,)

Børge deltog i stedet for Lizzie.
Undersøgt omkring tag, teleslynge i stort
lokale – bliver sat i gang nu.
Desiree er usikker på hvilken rolle Kostrådet har og hvad de kan stille op.
Afventer svar fra Ulla.
Hans har fået en henvendelse fra en borger
omkring afbestilling til madhuset i forbindelse med ferie.
Desiree skriver til Ulla omkring henvendelsen.

Seniorrådet ønsker fremover at orientering fra udvalg og råd samles under ét punkt.
11. Temaer/punkter til kommende møder
• 9/4-18 kl. 12.15-13.00 - Strategi for velfærdsteknologi v/Henny Jessen
• Temadage 12-13/3-18 – Her behandles vedtægter, forretningsorden og kommissorier
12. Eventuelt
Flemming melder afbud til næste møde den 5/3-18.
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