Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

15. marts 2018

Dagsorden til Seniorrådsmøde 5. marts 2018
Tidspunkt: kl. 9.30 – 13.30
Mødelokale: D115B (på Jobcenter-gangen)
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Børge Mogensen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Lizzie Hansen, medlem

Afbud
Flemming Djurnø
Hans-Henrik Jacobsen

Øvrige deltagere
Nanna Mørkegaard og Merete
Müller (10.30-11.30)
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)

Desirée Schultz - ordstyrer
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
Jesper Petersen
Per von Würden
Steen Gormsen Hansen
1.

Seniorrådet intern drøftelse uden for referat (kl. 9.30-10.00)

Proces for ny værdig seniorpolitik v/Nanna Mørkegaard og Merete Müller (kl. 10.00-10.30)
De vil gerne drøfte følgende tre punkter:
• Processen for udarbejdelsen af den nye værdig seniorpolitik
• Seniorrådets rolle i processen
• Inputs til indledende arbejdstemaer
Der blev udleveret oplæg, da skærmen ikke fungerede.

2.

Nanna indledte med at fortælle at der skal udarbejdes en ny værdig seniorpolitik for hver
valgperiode.
Der er sat 60 mio. kr. af på finansloven til aflastning af pårørende, der som noget nyt også
skal beskrives i kommunernes værdighedspolitikker.
Der er 6 temaer som skal med i politikken ifølge bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for
ældrepleje:
Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i pleje, mad og ernæring, en værdig død og pårørende.
Det er nogle fine temaer, men måske når vi ikke hele vejen rundt. Måske skal der mere med
end de 5 temaer, da HTK gerne vil have en ambitiøs politik, der favner bredt og f.eks. ikke
kun er for dem med behov for pleje eller dem på plejecenter.
Politikken sætter den helt overordnede retning for hvad vi vil med ældreområdet med involvering af interessenter, herunder Seniorrådet.
Nanna og Merete ønsker Seniorrådes bud på hvad vi også skal have med i en ny politik.
Tegning på side 2
Nanna forklarede tegningen på side 2 i oplægget der beskriver temaer, mål og indsatser.
Måske skal man styrke samspillet med civilsamfundet, fx via caféer, Ældre Sagen, involvere
Fritids- og Kulturcentret.
Principper: måden vi gerne vil arbejde på med, fx mad, selvbestemmelse og livskvalitet
Nanna uddelte et ex af Sundhedspolitikken.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
52072-18

Sagsnr.
17/20859

Merete tog over og fortalte om processen med den værdige Seniorpolitik:
•
•
•
•
•

Planlægning af selve processen
Udarbejdelse af politikken
Høring både politisk og offentlig
1. og 2. politisk behandling
Offentliggørelse i november

•
•
•
•
•

møde med Seniorrådet 5/3
møde med relevante ledere
møde med Ældre- og Sundhedsudvalget
nyt møde med Seniorrådet, hvor det bliver mere konkret
borgermøde ca. ultimo maj og primo juni

Merete tager forslag med tilbage om et tættere samarbejde med de frivillige foreninger, bruger- og pårørenderåd, skoleledere, Veteransport, OK Klubber, Ældre Sagen mfl. for at få et
bredt samarbejde med ressourcestærke foreninger.
Seniorrådets Agitationsudvalg v/Jesper Petersen vil gerne involveres i opgaven med at være
opsøgende overfor foreningerne.
På grund af manglende tid blev det aftalt, at Seniorrådet mødes med Nanna og Merete igen
en times tid, hvor de bl.a. har en Brainstorm omkring temaer til seniorpolitikken.
3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

4.

Godkendelse af referat fra møde den 5. februar 2018
Referatet blev godkendt.

5.

Valg af ordstyrer til den 9. april 2018
Dorthe Prip blev valgt.

6.

Meddelelser fra formanden
• Tak for sidst – god rundtur til plejecentrene
• Tandplejen i aviserne omkring mundhygiejne. Børge snakker med Valdemar Hein om
at komme med på et Seniorrådsmøde og fortælle om omsorgstandplejen.
Danske Ældreråd har skrevet om at personale blive undervist i mundhygiejne.
• Møde omkring demensvenner kl. 9-10 – materiale sendes ud efter møde
• Reklamespots for ungdomsskolens musical – opfordrer til at gå hen og se den.
• Danske Ældreråds bestyrelsesmøde – Seniorrådet indstiller Bent Hansen til Danske
Ældreråds hæderspris.

7.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/3-18
Meddelelsessager (M):
M - Referat Seniorrådsmøde 15.01.2018
Ingen bemærkninger
M - Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
Seniorrådet finder det er en god løsning som de støtter.
Ullas orientering:
Har relevans for både yngre og ældre, så de kan forblive hjemme og forebygger indlæggelser.
M - Orientering om det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og Sundhedsaftale 4
Seniorrådet har ingen bemærkninger.
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Ullas orientering:
Det er et meget kompliceret aftalestof, som skal sikre et godt samarbejde mod fælles mål i
sundhedstrekanten.
Politikere inviteres til dialogmøder om indholdet i sundhedsaftalen.
M - Orientering vedr. indsatser på forebyggelsesområdet
Seniorrådet har ingen bemærkninger.
Ullas orientering:
Der er redegjort for hvad der arbejdes med i Sundhedscentret.
M - Status på forenklingsprojektet på ældreområdet
Høringssvar fra Seniorrådet.
Ullas orientering:
Det er en dialogmetode, hvor medarbejdere skal komme med input til hvad der bøvler i
hverdagen.
Pt arbejdes der med samarbejdet mellem myndighed og drift.
Høringssvar fra Seniorrådet.
M - Uanmeldt kommunalt tilsyn på Torstorp Plejecenter
M - Uanmeldt kommunalt tilsyn på Baldersbo Plejecenter
M - Uanmeldt kommunalt tilsyn på Birkehøj Plejecenter
Ullas orientering for alle 3 tilsyn:
Medicin er fortsat en udfordring.
Desiré spurgte om hvem der samler op på de mindre ting ved tilsyn – plejecenterlederen er
den ansvarlige herfor.
Tilsynsrapport til høring, plejecenterlederen følger op, samarbejde med fx køkken.
Ved fejl er der opfølgning mellem lederen og centerchefen.
Tilsynsrapporter drøftes også på BPR.
Høringssvar fra Seniorrådet omkring alle 3 tilsyn.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Status på utilsigtede hændelser i HTK
Ullas orientering:
Registreringssystem hvor utilsigtede hændelser registreres og anvendes til læring for medarbejdere.
Der kommer flere af dem og det er godt, da det skyldes flere indberetninger og større tillid
til systemet.
Ganske få sager med dødelig udgang.
Medicin er stadig en udfordring, men der arbejdes med det.
Sektorovergange har også mange UTH. Der er igangsat et samarbejde med hospitaler.
5.A – Ledelsesinformation januar 2018
Ullas orientering:
Skal ses sammen med budgetopfølgning.
Aktiviteter er det der laves opfølgning på i LIS 3 gange årligt. Det ses hvilken effektivisering
der er indarbejdet, herunder også hvordan de realiseres.
Andel af hjemmehjælpsborgere er faldende, men borgerne har til gengæld mere komplekse
behov.
Plejehjemsborgere er blevet mere komplekse og har større behov.
Ventelisten på plejebolig er fortsat udfordret og ventetidsgarantien kan fortsat ikke overholdes.
Ventelisten til ældreboliger er steget en smule.
Ventetid på træning på Espens Vænge ligger under det fastsatte servicemål.
Høringssvar fra Seniorrådet
6.A – Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Ullas orientering:
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I puljen er der krav til at den skal sikre bedre bemanding, lavere sygefravær og flere medarbejdere på fuld tid. Der skal afrapporteres frem til 2022 på, hvor mange medarbejdere
der går fra deltid til fuldtid og hvordan sygefraværet udvikler sig.
Drøftet kort med medarbejdersiden. Der er lagt op til styrket faglig koordination i hjemmeplejen. Det vil give et fagligt løft. Aften /nat pakkerne udvides. Fremme muligheden for
flere fuldtidsansatte.
Hjemmeplejen er mest udfordret, da borgerne er dårligere og kommer tidligere hjem.
Steen roste omstrukturering på Henriksdal. Dækket ind i yderpunkterne.
Høringssvar fra Seniorrådet
7.I – Sundhedslovsydelser til bofællesskaber
Handler om yngre borgere
8.I – Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2017
Ullas orientering:
Omsorgsforpligtelse for meget svage borgere.
Det er et problem med de ulovlige magtanvendelser, som der gøres en indsats for at forebygge. Der er arbejdet meget med demensrejseholdet.
Høringssvar fra Seniorrådet
9.I – 1.budgetopfølgning 2018 for Ældre- og Sundhedsudvalget
Ullas orientering:
Der er tidlig budgetopfølgning som baserer sig på januar måned. Der forventes et merforbrug på 5.4 mio., idet der er en højere aktivitet end forventet.
10.I – Etablering af 30 ældreboliger SU
(Er eftersendt til høring til Seniorråd)
Ullas orientering:
Indstillingen går på tilbud fra AKB/KAB ved Skebjerg allé (City 2/Taastrup C).
Seniorrådet har tidligere været med i processen.
Der bliver også involvering af Seniorrådet i det videre forløb.
Seniorrådet ser gerne ældreboliger i Nærheden.
Høringssvar fra Seniorrådet.

Seniorrådet vil gerne have med i deres vedtægterne, at Seniorrådet inddrages i de politiske
beslutninger.
8.

Økonomi v/Flemming
Punkt til dagsorden næste møde: starter budgetdiskussion med budgetønsker.

9.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

10. Seniorrådets seminar 12. og 13. marts 2018 – program v/Jesper, Hans og Inge
Jesper har udsende et foreløbigt program, da han endnu ikke har modtaget noget fra Søren. Forretningsorden og kultur i forhold til samarbejde og visioner i Seniorrådet.
Hans, Inge og Jesper holder møde efter Seniorrådsmødet omkring de praktiske ting i forbindelse med temadagene. Jesper udsender endeligt materiale og dagsorden i eftermiddag.
11. Danske Ældre Råds repræsentantskabsmøde 7. og 8. maj Nyborg Strand
8 seniorrådsmedlemmer deltager den 8/5.
Medlemmerne melder sig selv til og vælger workshop/seminar.
12. Danske Ældre Råds Formand-næstformandsmøde 11. april v/Inge
Børge har tidligere udnævnt Flemming til at tage med som substitut. Der er ikke modtaget
nogen dagsorden endnu.
Albertslund vil gerne diskutere økonomi i forbindelse med indflytning på plejecenter.
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13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00-12.00)
a) Orientering om opstart af demensvenner
En opfølgning på borgermødet i efteråret omkring demensvenlig kommune med direktøren for Alzheimerforeningen. Det kræver ikke meget at blive demensven. HTK stiler
mod minimum 750 demensvenner. Pr. dags dato er der 200 tilmeldt.
Medlemmer får en instruktøruddannelse og kan således være med til at rekruttere og
nedbryde tabu om sygdommen.
Seniorrådet bliver inviteret til møde i marts (8/3) samt et opstartsmøde i april med
Rita Knudsen fra tv.
Ulla uddelte demensven kort til uddeling til hvem man kunne have lyst.
Alle kontakter, BPR, foreninger m.m., vil blive brugt i forbindelse med borgermødet.
b) Henvendelse fra Kostrådet
Henvendelsen går på bestilling/afbestilling madservice samt at Kostrådet ønsker at informere om det i Senior Nyt.
Der var lidt forskellige opfattelser af hvad der hører til Kostrådets/Seniorrådets regi og
hvad der hører til administrationens regi.
Seniorrådet synes kvalitetsstandarderne er for uklare og svære at forstå. Ulla forklarede at der har været gang i en forenklingsproces for ca. 3 år siden mht. kvalitetsstandarderne.
Ulla foreslog, at Seniorrådet blev inviteret ind til en snak i forbindelse med revision af
kvalitetsstandarderne, så de kunne fortælle hvor der er udfordringer.
Ulla foreslog ligeledes, at Seniorrådet fik en snak med Myndighedschef Marianne Overgaard omkring hele området.
Seniorrådet ønsker at gøre opmærksom på det muligheder borgerne har for at få
hjælp fx ved hjælp af §118 og §119 om pasning af døende.
Ulla opfordrede til at Seniorrådet, hvis man fik informationer om konkrete sager, bad
vedkommende om at henvende sig til administrationen, så man kunne undersøge sagen og evt. rette op på den.
Ulla understregede, at det er vigtigt at vi ikke går hinanden i bedene og skaber forvirring og tvivl hvilket nemt kan ske hvis alle formidler.
Seniorrådet takkede fordi de var kommet så tidligt med i processen om værdighedspolitikken.
14. Orientering fra råd og udvalg (om møder/særlige initiativer)
Ad. Hoc. vedr., FN dag /Omsorgspris, julefest, sommerudflugt m.m.
(Hans Behrendt, Dorthe Prip)

Ungdomsskolens musical – 2 pensionistforestillinger 21/3 først kl. 14.00 med lagkage, dernæst aftenforestilling med middag kl. 18.00. Se annonce i lokalavisen
Agitationsudvalg
(Jesper Petersen, Desirée Schultz, Dorthe Prip,)

Møde den 20/3
Boligformsudvalg
(Hans-Henrik Jacobsen, Dorthe Prip, Inge Jacobsen, Jesper Petersen, Lizzie Hansen)
Ikke indkaldt til møde endnu.

BPR – Plejecentret Baldersbo
(Desirée Schultz)

Første møde inkl. rundvisning. Velfungerende, men svært at få brugere til at deltage i møderne.
Beboerrepræsentant søgt §79 i forbindelse med udflugt.
Beboere ønskede mere information til pårørende.
Bladet ikke fungeret i et års tid, bl.a. på grund af omlægninger af hjemmeside.
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BPR - Birkehøj Plejecenter
(Hans-Henrik Jacobsen)

Ikke til stede.
BPR - Henriksdal Plejecenter
(Steen Gormsen Hansen)

Første møde, velfungerende, ny leder, lavet mange ting om, mere dækning i ydertiderne.
Medarbejderteams dækker hinanden bedre ind.
Flere mænd på plejecentrene end tidligere, mandeklubber, samle på tværs af afdelingerne
til temaaftener, fx mexicansk aften.
BPR - Sengeløse Plejecenter
(Dorthe Prip)

Været til møde for ca. 14 dage siden. Velfungerende, behagelig stemning. 2 brugere med
med forskellig holdning. Sengeløsevennerne søgt midler §79. 2 gange bowling med mændene, kvinder på indkøbscentertur, Zoo, Hedeland med toget.
BPR - Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
(Per von Würden)

Første møde meget positivt. Reception for plejecenterleder der stopper. Velfungerende plejecenter og positive medarbejdere. Glæder sig til samarbejdet.
Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Lizzie Hansen)

Ikke haft møde siden sidst. Næste møde er Lizzie på ferie. Børge tager mødet.
Seniorrådet ser på indretning af lokalet inden ophængning af lamper
Forebyggelsesudvalg
(Steen Gormsen Hansen, Per von Würden,)

Intet.
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø, Lizzie Hansen)

Møde med Ældre sagen specielt mhp på overgang til ny værdig seniorpolitik.
Kommunikationsudvalget
(Steen Gormsen Hansen, Hans-Henrik Jacobsen, Jesper Petersen,)

Prøvet at ændre hjemmesiden, noget er gået galt med referaterne. Laver en manual.
Senior Nyt: hvad skal der i næste nr. af SeniorNyt?
Allerød-besøget, rundtur på plejecentrene, værdighedspolitikken, midlertidigt udlån af hjælpemidler, kostråd, tandplejen, demensvenner
Kostrådet
(Desirée Schultz, Flemming Djurnø, Inge Jacobsen,)

Møde i morgen, dagsorden omkring underernæring. Henriksdal har et udvalg til dette. Input
herfra. Dagsorden den samme på næste møde.
Drøfte kostrådets opgaver, bl.a. kvalitetsstandarder på hjemmesiden
Desiree kontakter Madhuset for besøg for hele Seniorrådet
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Dorthe Prip, Desirée Schultz, Hans-Henrik Jacobsen, Per von Würden, Steen Gormsen Hansen)

Ikke afholdt møde endnu. Dorthe indkalder.
Repræsentanter i BPR tager velfærdsteknologispørgsmål op på BRP-møder
Teknik- og Miljøudvalget, herunder også Trafiksikkerhedsudvalget
(Lizzie Hansen, Jesper Petersen,)

Usikkerhed om hvordan udvalget bruges!
Forslag til emner:
Kørestolsbrugere, tilgængelighed til forretninger, ingen adgang til den ene perron på Hedehusene station for kørestolsbrugere, Movia-rute i forbindelse med nye ældreboliger
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Tiltagende støj fra fly i Tune.
Velfærdsteknologisk udvalg
(Inge Jacobsen, Desirée Schultz, Steen Gormsen Hansen)

Afventer den 30/4, hvor Henny kommer og deltager i Seniorrådsmødet. Før er der ikke noget at tage fat i. Tilbagemeldinger fra BPR-møder

15. Temaer/punkter til kommende møder
• Temadage 12/3 + 13/3-18 – Her behandles bl.a. vedtægter og forretningsorden
• Seniorrådsmøde 9/4-18 kl. 12.00-12.30: Lovgivning og arbejdsgange i Myndighedsteamet (Visitation og Hjælpemidler) v/Myndighedschef Marianne Overgaard
• Seniorrådsmøde 30/4-18 kl. 12.15-13.00: Strategi for velfærdsteknologi v/Henny
Jessen
• Afbud Lizzie Seniorrådsmødet 9/4-18
16. Eventuelt
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