Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

8. maj 2018

Referat af Seniorrådsmøde 30. april 2018
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: Pensionisternes Hus, Bygaden 21
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Børge Mogensen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Lizzie Hansen, medlem

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11.00-12.00)
Seniorrådet tager selv referat

Desirée Schultz
Dorthe Prip
Hans Behrendt – ordstyrer
Hans-Henrik Jacobsen
Jesper Petersen
Steen Gormsen Hansen - referent
1.

Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte er godkendt med følgende tilføjelser:
Punkt 4B: Breve til Ulla Callesen
Punkt 16B: Mails fra Jesper og Steen

2.

Godkendelse af referat fra møde den 9. april 2018
Godkendt

3. Valg af ordstyrer til den 28. maj 2018
Hans-Henrik Jacobsen
4. Meddelelser fra formanden
Vi mødes med ÆSU den 29.5, kl. 19:00-20:00 i lokale 105B om Værdig Seniorpolitik. Formøde kl. 18:00 i Pensionisternes Hus
4B. Tre henvendelser til Ulla Callesen
Sammen med Ældre Sagens formand har Børge sendt 3 henvendelser til Ulla Callesen, jf.
Børges mail fra den 26.4. Beslutning: Fremtidige udsendelser på vegne af Seniorrådet skal
godkendes i Seniorrådet inden udsendelse. Se i øvrigt Ullas kommentarer i referatets punkt
6.
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5.

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

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 2/5-18
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 05.03.2018
Ingen kommentarer
M – Afslutning på storrygerprojekt
Ingen kommentarer. Der er blevet færre storrygere i kommunen.
M – Orientering om fejltolkning af servicelovens §95 om kontante tilskud
Ingen kommentarer. Der er borgere, som har fået hjælp, som der ikke er lovhjemmel til,
hvorfor de skal revisiteres.
M – Orientering om Sundhedsprofil 2017
Ingen kommentarer. Sundhedsprofilen viser fortsatte udfordringer med livsstilsygdomme,
dog er storrygning og andelen af borgere med svage relationer i positiv udvikling.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.A – Orientering om kommunale tilsyn 2017
Tilsyn på de 5 plejecentre: Udfordringerne er stadig medicin og sundhedsfaglig dokumentation, hvilket er en af de områder administrationen foreslår der laves indsatser på. Sagen er
taget til efterretning.
Bilag: Sagsfremstillinger
6.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00-12.00)
Ulla orienterede om, at der kommer mange store sager på næste SR-møde.
Dernæst kommenterede hun de 3 breve, som Børge og Ældre Sagen har sendt til hende og
borgmesteren, herunder at de undrede hende, hvorfor brevene var sendt, efter at alle sagerne tidligere har været gennemgået over for Seniorrådet forbindelse med en høring forud
for møder i ældre- og sundhedsudvalget.
Hun fastslog at:
1. Der er politisk truffet beslutning om brugen af overførselsmidler fra puljen til bedre ældrepleje, hvorfor et høringssvar ville have været mere relevant. Det samme gælder puljen
til bedre bemanding.
2. Nødberedskabet, der blev forhandlet, svarede til det behov, borgerne har, svarende cirka
til weekendbemanding. Det kan ikke bekræftes, at nødberedskabet ikke kunne opretholdes.
3. Den korrekte fremgangsmåde er at sende et budgetforslag til budgetkassen, svarende til
det fremsendte
Ulla foreslår, at hun mødes med Seniorrådet og Ældre Sagen ind imellem, men pointerede,
at det er Seniorrådet, som har høringsretten. Det er derfor, hun orienterer på vores møder.
Ældre Sagen er ingen høringspart.
De 2 nye demenskonsulenter præsenteres for SR i løbet af efteråret
For at få tid til at udarbejde og diskutere månedens høringssvar, ønsker SR at starter de ordinære møder kl. 9:00, hvor Ulla kommer på allerede fra start. Ok fra Ulla, der får Helle til
at ombooke mødelokalerne.
Flemming Djurnø: Giver det nedskæringer i vores budget, når byrådet nu skal finde besparelsesobjekter som følge af budgetoverskridelserne? Ulla svarede, at det kan det godt, men
at man ikke ved noget endnu.
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Det er ikke muligt at ”sælge” Per von Würdens Ipad tilbage til kommunen for på den måde
at øge midler i vores budget.

7.

Økonomi v/Flemming
 Kommunens faktureringssystem fungerer for tiden ikke.
 Budget og regnskab for marts er derfor ikke godkendt af forretningsudvalget
 Måske bliver vores budget reduceret pga. overskridelsen af kommunale budgetter, jf.
dagsordenens pkt. 6.
 Der skal udarbejdes økonomiske estimater for de forskellige udvalgs aktiviteter. Disse
skal derefter indgå i det kommende budget eller danne grundlag for en ansøgning om
ekstrabevilling.

8.

Meddelelser fra referenten
Helle Petersen, den sædvanlige referent deltog ikke i mødet. Den nuværende har ingen meddelelser 

9.

Godkendelse af udvalgenes kommissorier
Alle kommissorier blev godkendt, på nær Forebyggelsesudvalgets, som mødes den 16.5.
Da Udvalget for Velfærdsteknologi lægges ind under Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget,
indgår Inge i dette.

10. Evt. personændringer i udvalg (er alle tilfredse med den hylde de er blevet lagt på?)
v/Børge
Hans Behrendt indgår i Forebyggelsesudvalget.
11. Årshjul af vigtige begivenheder i 2018-19
 Steen udarbejder en skabelon til vores årshjul. Det forventes færdigt medio maj.
 Udvalgenes økonomiske ønsker sendes til Flemming, Dorthe og Jesper
 Mailadresserne på hjemmesiden er gældende. De ændres, når folk ønsker det.
12. Mødet den 23. april ang. Demensvenner
Godt møde, men vi savnede en mere klinisk tilgang. Der blev ikke præsenteret meget viden
om demens. Kun en gribende beskrivelse af en personlig situation.
13. Henvendelse til kontaktgruppe for socialt frivilligt arbejde, om deltagelse i deres
møder eller medlemskab
Vi vil gerne være fuldgyldige medlemmer af denne gruppe. Kontaktgruppe afventer et
brev fra Seniorrådet. Kommunikationsudvalget udformer et brev.
14. Årshjul pr. udvalg
De forskellige udvalgs årshjul skal være færdig den 1. september.
15. Formand / næstformandsmøde i Allerød, Danske Ældreråd v/Inge
Inge og Flemming deltog. Temaer var ”Demensvenlig kommune” samt ”værdighedsmilliarden”. Desuden berørte man emner som valgmetoder til Seniorrådene, sundhedsprofilen
i hovedstaden, værdighed ved livets afslutning samt ernæring / underernæring
16. Vestegnstræf i Herlev
Meget interessant træf. Herlevs borgmesteren deltog.
Vi blev præsenteret for 2 dygtige demenskonsulenter. Herlev har en hukommelsesklinik.
16B udsendte punkter
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Vi drøftede, hvor sagerne skulle placeres i de forskellige udvalg.
17. Orientering fra råd og udvalg (om møder/særlige initiativer)
Ad. Hoc. vedr., FN dag /Omsorgspris, julefest, sommerudflugt m.m.
(Hans Behrendt, Dorthe Prip)
Se nedenfor

Agitationsudvalg
(Jesper Petersen, Desirée Schultz, Dorthe Prip,)
Agitationsudvalget, assisteret af Hans, er tovholdere på frivillighedsdagene: I Hedehusene den 25.8 og i Taastrup den 1.9

4

Boligformsudvalg
(Hans-Henrik Jacobsen, Dorthe Prip, Inge Jacobsen, Jesper Petersen, Lizzie Hansen)
Udvalget er lige startet.

BPR – Plejecentret Baldersbo
(Desirée Schultz): Intet

BPR - Birkehøj Plejecenter
(Hans-Henrik Jacobsen): Intet

BPR - Henriksdal Plejecenter
(Steen Gormsen Hansen): Pårørende-Brugeraften den 11. april. Ca. 25 pårørende deltog. Ros og kritik. Åben
debat. Næste møde torsdag den 14. juni

BPR - Sengeløse Plejecenter
(Dorthe Prip): Intet

BPR - Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
(Lizzie Hansen): Intet

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Lizzie Hansen): Lizzie arbejder med bedre belysning.

Forebyggelsesudvalg
(Steen Gormsen Hansen, Hans Behrendt): Mødes den 16.5

Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø, Lizzie Hansen): Referat fra sidste møde er udsendt.

Kommunikationsudvalget
(Steen Gormsen Hansen, Hans-Henrik Jacobsen, Jesper Petersen,)
Næste udgave af Senior Nyt udkommer den 29.5. Deadline ca. en uge før. Næste møde i udvalget: 15.5.

1. 10 tegn på demens samt 7 gode råd: Hans Henrik
2. Demensvenlig kommune – referat fra foredrag samt noget om en lokal Altzheimerforening:
Børge
3. 5 økonomiske fejl, pensionister begår: Jesper?
4. Invitation til borgermøde om værdig seniorpolitik den 11.6: Børge
5. Høringssvar – Steen referer høringssvarene og henvendelserne til borgmesteren?
6. Referat fra Dansk Ældreråds konference den 8.5: Desirée (ernæring) – og måske noget andet,
hvis der viser sig noget på mødet.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
80505-18

Sagsnr.
17/20859

Kostrådet
(Desirée Schultz, Flemming Djurnø, Inge Jacobsen): Fokus på fejlernæring og kostproblemer. Vi opfordrer plejecentrene til at fejre Valdemars Dag, den 15.6, med stegt flæsk og nye kartofler.

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Dorthe Prip, Desirée Schultz, Hans-Henrik Jacobsen, Steen Gormsen Hansen, Lizzie, Inge): BPR’s tilknyttede
politikere skal noteres på hjemmesiden.

Teknik- og Miljøudvalget, herunder også Trafiksikkerhedsudvalget
(Lizzie Hansen, Jesper Petersen): Der er Vejsyn den 4.5

Velfærdsteknologisk udvalg
(Inge Jacobsen, Desirée Schultz, Steen Gormsen Hansen): Udvalget er lagt sammen Plejecenter – og eksisterer ikke længere.

18. Temaer/punkter til kommende møder
• Seniorrådsmøde 28/5-18 – Overtandlæge Valdemar Hein (12.30-13.00)
• Seniorrådsmøde 13/8-18 - Henny Jessen om Strategi for velfærdsteknologi (kl.
12.15-13.00)
19. Eventuelt
FORTSÆTTELSE AF SR-MØDET I PENSIONISTERNES HUS, KL. 13
DRØFTELSE AF TEMAER I ”EN VÆRDIG SENIORPOLITIK” I BRUGER- PÅRØRENDERÅDENE
GÆST: MERETE MÜLLER
Da der er meget få aktive medlemmer i disse råd, blev vi enige om at samle drøftelserne i 2 plejecentre: Henriksdal og Birkehøj, hvor deltagerne i de øvrige BPR også kan deltage. Merete undersøger de praktiske muligheder.
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