Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

10. april 2018

Seniorrådsmøde 9. april 2018
Tidspunkt: kl. 9.30 – 13.30
Mødelokale: B101
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Børge Mogensen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Lizzie Hansen, medlem

Afbud
Lizzie Hansen
Per von Würden

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (10-11)
Marianne Overgaard (12-12.30)
Helle Petersen (referent)

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, dog ønsker Seniorrådet fremover navn på udsendte bilag.

2.

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

3.

Valg af ordstyrer til den 30. april 2018
Ordstyrer er Hans Behrendt.

4.

Meddelelser fra formanden
• Orienterede om at Per von Würden har meldt sig ud af Seniorrådet med virkning fra
7/4-18. Referenten bekræfter udtræden overfor Per von Würden skriftligt, ligesom
referenten har en aftale med Per om at han afleverer Ipad og nøgle til Pensionisternes hus til referenten indenfor 3 uger. Seniorrådet sender en buket med tak for
samarbejdet.
• Møde fredag 6/4 om demensvenner med Dorthe Sommer Lekfeldt. Børge har kontaktet formanden for Alzheimerforeningen omkring stiftelse af en lokalforening.
Formanden vil gerne komme med et oplæg til borgermødet den 23/4, men det skal
lige cleares af med Dorthe. Seniorrådet mødes med formanden efter borgermødet
vedr. etablering af lokalforening. Børge opfordrede til at man gik ind på Alzheimerforeningens hjemmeside for at se hvad det betyder at være demensven.
• Samarbejde med Ældre Sagen omkring Værdig Seniorpolitik. Formand og næstformandsmøde den 16/4.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Dorthe bemærkede, at hun synes kun der skal skrives høringssvar, der hvor der er noget
at bemærke og ikke bare hvis Seniorrådet støtter sagen.

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 10/4-18
Meddelelsessager (M):
M – Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 DFS – Din fleksible service
M – Uanmeldt kommunalt tilsyn på Sengeløse Plejecenter
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
78249-18

Sagsnr.
17/20859

M - Uanmeldt kommunalt tilsyn på Henriksdal Plejecenter
M – Orientering om opfølgende kommunalt tilsyn Hjemmeplejen Nord
M – Tilsyn 2017 – De Danske Madhus (DDM)
Ulla forklarede at meddelelsessager kun er til orientering – de behandles ikke af udvalget.
Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt om at få tilsendt tilsynsrapporterne på de uanmeldte
kommunale tilsyn på plejecentrene løbende som tilsyn er afholdt – derfor kommer de drypvis.
Mht. til opfølgende tilsyn i Hjemmeplejen Nord har administrationen lige modtaget besked
om at Styrelsen for Patientsikkerhed har trukket anmærkningen tilbage efter fornyet tilsyn.
På maj-mødet kommer en samlet sag om hvad vi tænker at gøre i forbindelse med tilsyn.
Steen spurgte til udvælgelseskriterierne for hvem man er i dialogmed ifm tilsynene.
Ulla svarede at da det er uanmeldte tilsyn er det afhængigt af hvem der er på arbejde, men
det tilstræbes at man mødes med både assistenter, hjælpere, borgere.
Desirée spurgte hvorfor der var et telefoninterview med DDM.
Ulla svarede at brugertilfredshedsundersøgelser ligger i leverandørens regi og der stilles
ikke krav til hvordan de skal udføres. Administrationen laver opfølgning på kontrakten et
par gange om året. DDM udfører egenkontrol hver dag.
Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Hjemmeplejen Nord og DDM
M – Status på rekrutterings- og brandingprojekt
Ingen kommentarer
M – Henvendelse fra DSR vedr. Fælles Akut Funktion
Ingen kommentarer
M – Opstart af demensvenprojekt
Ulla opfordrede til at man meldte sig som demensven.
Høringssvar fra Seniorrådet
M – Dialogmøde om Budget 2019
Invitation til Dialogmøde 12/9
M – Referat Seniorrådsmøde 05.02.2018
Ingen kommentarer

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.A – Status på klagesager 2017
Ulla gennemgik processen med klagesager der går til Ankestyrelsen. Systemet kan ikke
trække tal på antal afgørelser, men kun på antal henvendelser.
Høringssvar fra Seniorrådet
4.A – Orientering om puljeansøgning til Læge- og Sundhedshus i Nærheden
Administrationen har ventet på puljen som kom med en hurtig ansøgningsfrist. For ikke at
være en stopklods i processen igangsatte man et samarbejde med nogle læger om etablering af et læge- og sundhedshus i Nærheden. Hvilke kommunale aktiviteter det skal indeholde forelægges for udvalget inden sommerferien. Der bliver formentlig tale om at flytte
nogle af de udgående aktiviteter fra Espens Vænge fx forløbsprogram for diabetes, alkoholindsatser m.m. Involvering af patientforeninger som pt er på Espens Vænge, er også en
mulighed.
Det eksisterende Sundhedshus i Hedehusene har ikke ønsket at deltage, så de bliver hvor
de er.
Høringssvar fra Seniorrådet
5.A – Fordeling af midlerne i §79-puljen 2018
Ulla fortalte, at administrationen har en pulje på ca. 70.000 til uforudsete ansøgninger.
Hans informerede om at der også er mulighed for at søge §18-midler
6.I – Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016 & 2017
Ulla forklarede at puljen blev meldt sent ud, hvorfor man kom sent i gang og de uforbrugte
midler derfor slæbes med henover året. Vi fik 11 mio. kr. sidste år – vi har brug 9 mio. kr.,
så vi er godt med.
Årsagen til at ikke alle midler er brugt, skal også findes i at nogle af indsatserne er blevet
billigere end forventet.
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I 2018 skal pengene bruges til sanse- og stimuli-rum på Birkehøj, etablering af café på
Sengeløse + lidt nye møbler, faglig kompetenceudvikling af ledergruppe i hjemmeplejen –
frikøb af medarbejdere i forbindelse med nyt IT-system Cura
På grund af den nye tidsfrist for aflevering af høringssvar (kl. 14.00 mandag) overvejer Seniorrådet at holde møder fredage for at gennemgå de politiske sager. Ulla tilbød at deltage
i fredagsmøderne, hvis det kunne blive efter kl. 12.00. Seniorrådet vender tilbage.
6.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 10.00-11.00)
Vedtægter for Seniorrådet
Ulla, Henny, Helle samt Børge og Steen drøfter vedtægterne på et møde i maj, da de ikke
kan fremlægges politisk i den form som Seniorrådet har sendt.
Referenten indkalder til mødet.
Spørgsmål til Ulla:
a) Henvendelse til overtandlæge Valdemar Hein
Referenten arrangerer at Valdemar kommer på et Seniorrådsmøde og fortæller om
bl.a. mundhygiejne
b) Hvordan går det med klippekortet for hjemmeboende, tilbud til aktiviteter?
I 2017 blev 139 borgere visiteret til klippekort og til dato er 96 borgere visiteret. Ordningen bruges specielt af særligt udsatte borgere, der ikke har netværk, fx til at drikke
kaffe med hjælpere, ture til sociale eller kulturelle arrangementer.
Kvalitetsstandarden for klippekort kan findes via nedenstående link
http://www2.htk.dk/Sundheds_og_Omsorgscentret/Kvalitetsstandarder/2.2.5_Klippekortsordning.pdf
c) Årshjul – budget 2019
Økonomiudvalget har besluttet et årshjul nogenlunde som sidste år. Før sommerferien
får Økonomiudvalget et bud på budgetforslag, herefter retter administrationen til over
sommerferien. Byrådet tager på Budgetseminar 17/8 med direktionens forslag på budget i balance. Økonomiudvalget behandler budgetoplæg den 21/8 og den 29/8 starter
høringsperioden.
Ulla vil gerne gennemgå budgetforslagene på ældreområdet for Seniorrådet i starten af
september som hun plejer.
Mht. Seniorrådets ønske om udvidelse af budget vender Ulla tilbage om det skal politisk behandles eller måske først medtages i forbindelse med høringsperioden.
Svar herpå er efterfølgende fremsendt.
Årshjul for budget kan findes via nedenstående link
https://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-ogpolitiske-udvalg/19/19-2499.aspx?agendaid=19-2499-2571#section4
d) Politisk tilknytning pr. plejecenter
Seniorrådet ønsker, at der i Senior Nyt står hvilken politiker der er tilknyttet hvilke plejecentre, ligesom Seniorrådet.
Ulla undersøger om det er noget ÆSU ønsker. Ulla kunne fortælle at Helle Koch er gået
på barsel og at Betina Liv Moe er konstitueret indtil 1/11-18.

7.

Økonomi v/Flemming
Ingen nye tal pga. påsken.

8.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

9.

Ændring af lokale m.m. til Seniorrådsmødet 30/4 v/Børge
På grund af lukkedag på rådhuset den 30/4 og 4/6 afholdes Seniorrådsmødet den 30/4 i
Pensionisternes Hus. Ulla kommer forbi som vanligt. Seniorrådet tager selv referat fra mødet og sørger selv for forplejning.

10. Godkendelse af forretningsorden
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Jesper har udsendt. Forretningsordenen blev godkendt med få ændringer.
11. Godkendelse af vedtægter
Se under punkt 6. Når vedtægter gennemgået kommer de til høring i Seniorrådet på ny.
12. Godkendelse af Opgave og arbejdsdeling mellem administration og Seniorråd (bilag 282475-17)
Blev godkendt med en enkelt tilføjelse. Udsendes med referatet.
13. Godkendelse af udvalgenes kommissorier
Punktet udsættes til 30/4, da ikke alle kommissorier er modtaget.
14. Årshjul af vigtige begivenheder i 2018-19
Forretningsudvalget starter på en liste til mødet 30/4, herunder bl.a. Kartoflens dag, FN
dag, sommer udflugt m.m.
15. Tilmelding til Danske Ældre Råds konference 8. maj
Repræsentantskabsmøde med generalforsamling på dag 1 og 10 scenarier på dag 2. Medlemmerne tilmelder sig selv, da der skal vælges scenarie.
Følgende deltager på 2. dagen; Dorthe, Desirée, Flemming, Steen, Hans-Henrik, Jesper.
Inge deltager begge dage.
EAN nr. 5798008904288 skal altid bruges ved elektroniske regninger.
16. Tilmelding til Demensmøde i Byrådssalen 23. april
Hele Seniorrådet deltager og Børge tilmelder til Dorthe Sommer Lekfeldt.
17. Budgetdrøftelse med budgetønsker
• Seniorrådet har til budget 2019 søgt 20.000 kr. til kurser samt 5.000 kr. til 20 års
jubilæum i 2019.
• Agitationsudvalget skal bruge penge til fx kaffe ved besøg i foreninger, forplejning
ved udvidede Seniorrådsmøder fx 1 gang i kvartalet.
• Flemming ansøger om yderligere midler til ekstra diæter til 3 ekstra møder i 2018.
Dorthe og Jesper leverer argumenter til Flemming.
• Til mødet 30/4 melder alle udvalg ind, hvilke behov for penge de har til næste år.
Tages op på et ekstra internt møde i Seniorrådet hvor der laves forslag til budgethøringen senere i år.
18. Opsamling temadage 12. og 13. marts, herunder vedtægter og forretningsorden
Er drøftet. Jesper rykker for et referat fra dagene.
19. Lovgivning og arbejdsgange i Myndighedsteamet (Visitation og Hjælpemidler)
v/Myndighedschef Marianne Overgaard (kl. 12-12.30)
Marianne præsenterede kort sig selv og fortalte at hun har været ansat siden 1/10-17 og
kommer fra en lignende stilling.
Hun vil give en kort præsentation af følgende områder; visitation hjemmehjælp, hjælpemidler, kropsbårne, plejeboliger, flextrafik, biler, udskrivningskoordinator, hjælpemiddeldepot.
Hjemmehjælp
Henvendelse kan komme på skrift eller telefonisk fra borger selv eller pårørende vedr. behov for pleje, rengøring mm. Nogle gange sættes noget i gang administrativt, andre gange
skal en sagsbehandler ud at vurdere borgerens behov. Loven siger at vi først skal tilbyde
et rehabiliteringsforløb for at se hvad borgeren kan klare selv. Nogle gange kan rengøring
måske deles over flere dage. Borgeren vælger selv om de vil have hjælp fra en kommunal
eller privat leverandør.
§94 – borgeren vælger selv en der kommer og leverer hjælpen – det er typisk en ægtefælle eller et barnebarn til fx rengøringshjælp og plejeopgaver. De skal godkendes og der
er regler der skal overholdes, herunder arbejdsmiljø, 11 timers reglen m.m. De får løn for
arbejdet.
Der foretages stikprøve tilsyn 1 gang om året for at sikre at man får de ydelser der betales
for. Og borgeren har pligt til at informere hvis der sker ændringer, men det er en tillidssag.
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Kommunen har arbejdsgiveransvar. Kommunen vejleder om muligheden, da det er en del
af det frie valg.
Transport er indregnet i pakkerne og hjemmeplejen tilrettelægger transporten, så der er
mindst muligt spildtid. HTK har ikke tidsbevilling som i nogle andre kommuner.
Hjælpemidler
Der modtages ansøgninger om fx elevator, rollator, ombygning af hjemmet fx til et handicappet barn. Velfærdsteknologiske hjælpemidler bruges rigtigt meget for at aflaste både
personalet og borgerne mest muligt. Fx har der været et forsøg med Carendostolen på plejecentrene med god effekt. Den fylder meget, så der er kun bevilget et par stykker til private hjem.
Kropsbårne hjælpemidler
Det kan være en paryk, støttestrømper, brystprotese, syn eller lign. (tæt på kroppen). De
er tale om en ren administrativ bevilling. Ansøgning modtages pr. skrift eller telefonisk.
Der indhentes bl.a. lægeerklæring.
Flextrafik
Bevilling kræver et ganghjælpemiddel. Hver enkelt kommune sætter kriterier for bevillinger. Man kan ringe og bestille flextrafik til fx besøg hos familien mm. Der kan bevilliges ca
en tur pr. uge tur retur i gennemsnit. Vedr. betaling er der egenbetaling.
Der findes en anden form for ” transportmulighed som hedder flextur. En ordning der man
selv melder sig til og ikke skal visiteres til.
Transport mellem over kommunegrænser er afhængig af om modtagekommunen har
samme ordning, hvilket er gældende for både flextrafik og flextur.
Plejeorlov (§118 syg) (§119 terminal)
Man kan søge om plejeorlov hvis man passer en syg eller terminal i familien. Det er typisk
børn, ægtefælde der søger til pasning af forældre. Der udbetales løn under orloven.
Handicapbiler
Kan søges af både børn, voksne og ældre. Ny lovgivning fra årsskiftet hvor man vægter erhvervsmæssig aktivitet mere end fritidsinteresser. Betaling for bilen er indkomstbestemt.
El scooter kan bevilges som et hjælpemiddel eller som forbrugsgode med 50% egenbetaling. Det kræver en grundig sagsbehandling for at få afdækket behovet.
Hjerneskadekoordinator
Ved svært hjerneskadet, tumor, blodprop som kan give en total forandret hverdag.
HTK har et godt tværfagligt samarbejde på tværs i kommunen for at sikre borgerne den
bedste behandling. Sidste år er behovet steget markant. Vi holder øje med det, da det
kræver noget bl.a. i forhold til budgetterne.
Udskrivningskoordinatorer
Udskriver borgeren fra hospital til hjem, sørger for evt. rehabilitering. Meget pres på denne
opgave. Der arbejdes målrettet med samarbejdet med hospitalerne og der følges hurtigt
op på evt. dårlige udskrivningsforløb. Der samarbejdes med 5 hospitaler; Glostrup, Amager, Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og de private hospitaler.
Kommunen har pt 16 rehabiliteringspladser. Der arbejdes med hvor mange aflastningspladser/rehabiliteringspladser der er behov for.
En projektgruppe er i gang med at undersøge behovet for boliger på ældre og pleje området.
Plejeboliger og ældreboliger
Vi på plejeboligområdet er vi udfordret. Dette skyldes blandt andet at borgere der komme i
plejeboliger levere længere tid end tidligere, hvilket er positivt, men en udfordring for vores kapacitet på området.
Demente der er til fare for sig selv eller andre er prioriteret højt.
Der bliver bygget 30 nye ældreboliger.
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Afløsning i forbindelse med demens – 3 timer om ugen. Se kvalitetsstandard.
20. Orientering fra råd og udvalg (om møder/særlige initiativer)
Ad. Hoc. vedr., FN dag /Omsorgspris, julefest, sommerudflugt m.m.
(Hans Behrendt, Dorthe Prip)
Der kommer snart noget om guide til busserne på sommerudflugten

Agitationsudvalg (Jesper Petersen, Desirée Schultz, Dorthe Prip,)
Sidste møde blev aflyst. Nyt møde i denne måned.
Boligformsudvalg
(Hans-Henrik Jacobsen, Dorthe Prip, Inge Jacobsen, Jesper Petersen, Lizzie Hansen)

Første møde afholdes 17/4
BPR – Plejecentret Baldersbo (Desirée Schultz)
Intet nyt
BPR - Birkehøj Plejecenter (Hans-Henrik Jacobsen)
Generel tilfredshed med maden i huset. Der arbejdes med at oprette en café. Der er etableret sanserum
BPR - Henriksdal Plejecenter (Steen Gormsen Hansen)
Møde på onsdag med spisning. Har ikke set nogle politikere til møderne. Vil gerne have
BPR-referater på Seniorrådets hjemmeside.
BPR - Sengeløse Plejecenter (Dorthe Prip)
Intet nyt.
BPR - Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter (Per von Würden)
Intet nyt.
Brugerrådet for Pensionisternes Hus (Lizzie Hansen)
Generalforsamling 11/4. Hans-Henrik deltager evt., da både Lizzie og Børge er forhindret.
Forebyggelsesudvalg (Steen Gormsen Hansen, Per von Würden,)
Der er afholdt 2 møder. Evt. en mere med i udvalget nu når Per er stoppet.
Akut team – hvordan gør man i andre kommuner.
Forretningsudvalget (Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø, Lizzie Hansen)
Holdt møde for 14 dage siden, hvor der blev udarbejdet punkter til dagens møde.
Møde med Ældre Sagens formand og næstformand den 16/4.
Kommunikationsudvalget (Steen Gormsen Hansen, Hans-Henrik Jacobsen, Jesper Petersen,)
Hjemmesiden er på plads. Indsatsområder kan komme på fx demens, seniorpolitik.
Vil henover sommeren lave manual til it.
Senior Nyt – mere præcise om hvad der skal på
Partnerskab – demensvenner m.m. liste over foreninger tjekkes
Steen tjekker Seniorrådets email ca. 1 gang om ugen og videresender efter behov.
Referater fra udvalgsmøder sendes til resten af Seniorrådet til orientering.
Kostrådet (Desirée Schultz, Flemming Djurnø, Inge Jacobsen,)
Ikke holdt møde siden sidst.
Seniorrådet på besøg hos Det Danske Madhus torsdag 12/4 kl. 11.00
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Dorthe Prip, Desirée Schultz, Hans-Henrik Jacobsen, Per von Würden, Steen Gormsen Hansen)

Afholdt møde for en uge siden, hvor der blev udarbejdet en forretningsorden. Sendt til
Kommunikationsudvalget. Arbejder videre med at oprette BPR til hjemmeboende. Passer på
ikke at sprede sig for meget.
Teknik- og Miljøudvalget, herunder også Trafiksikkerhedsudvalget
(Lizzie Hansen, Jesper Petersen,)

Teknik- og Miljø ikke afholdt møde. Møde i Trafiksikkerhedsudvalget hvor man drøftede liste
over sager. Vejbesigtigelse i maj/juni – kun for politikere.
Velfærdsteknologisk udvalg (Inge Jacobsen, Desirée Schultz, Steen Gormsen Hansen)
Går i gang med arbejdet.
21. Temaer/punkter til kommende møder
•

Seniorrådsmøde 30/4-18:
o Evt. personændringer i udvalg (er alle tilfredse med den hylde de er blevet lagt
på?) v/Børge
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•

o Godkendelse af udvalgenes kommissorier
Seniorrådsmøde 13/8-18: Strategi for velfærdsteknologi v/Henny Jessen

22. Eventuelt
•
•
•

De fremsendte høringssvar fremsendes til Byrådssekretariatet efter mødet.
Flemming udleverede artikel fra Berlingske Tidende omkring ensomme kvinder i Japan.
Ekstra halvdags Seniorrådsmøde med intern drøftelse af budgetforslag –
tirsdag den 17/4 kl. 8.30 i Pensionisternes Hus.
Forretningsudvalget udarbejder dagsordenspunkter den 16/4.

7

