Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

9.

november 2018

Seniorrådsmøde 5. november 2018
Tidspunkt: Kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B201
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer

Afbud
Jesper Petersen

Øvrige deltagere
Helle Petersen (referent)
Ulla Callesen (9.00-10.00)
Mona Klausen (10.00-10.30)
Konny Riising, Rie Schou
(11.30-12.00)

Dorthe Prip - ordstyrer
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 1. oktober 2018
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 3. december 2018
Hans Henrik blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.00-10.00)
• Der er lavet ny satspuljeaftale
• Regionen er i gang med at udarbejde ny sundhedsaftale for 2019
1) Hvilke
•
•
•
•
•
•
•

sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
M – demensvenner
Sagsbehandlingsfrister i myndighed
Kriterier for §79
Prioriteringsdrøftelse ift. indsatser i sundhedspolitikken
Status fælles akut funktion
Plan for kvalificering sagsbehandling voksenområdet
Kvalitetsstandarder – større revision end normalt pga. Fælles Sprog III. Kvalitetsstandarderne vil komme til at se anderledes ud og blive mere borgervenlige.

2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Seniorrådet afgiver høringssvar i punkt 5.I – Udmøntning af tværgående besparelser
på Socialudvalgets dagsorden.
5.

Spørgsmål til Ulla Callesen
a) Opfølgning på Velfærdsteknologi
Velfærdsteknologistrategien for kommunen er stadig gældende. Der vil derfor fortsat være et årligt møde hvor velfærdsteknologi drøftes med Seniorrådet.
Der er købt Ipads til hele plejeområdet i kommunen, robottics indføres på særlige
administrative opgaver. Digitalisering – virtuel hjemmepleje og træning kunne
være nye områder, men skal afdækkes først.
b) Hvordan går det med implementeringen af det nye IT-system til styring af hjemmehjælpernes aktiviteter. Der rapporteres om mange fejlbesøg.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
244240-18

Sagsnr.
17/20859

Implementering af Cura går godt, men med forskellige forventede udfordringer, da
det er hele rygraden i omsorgssystemet der skiftes ud. Borgerne mærker det, fx i
form af vikarer, udfordringer med logistikken og udfordringer på medicindelen. Medicindelen er nu løst teknisk. Det er svært og tidskrævende at implementere, men i
driften kan man se at det begynder det at blive lettere at se borgerens aktivitet.
c) Hvorfor er høringssvarene om Værdig Seniorpolitik fjernet, mens høringssvarene til
budgettet stadig kan læses? Nogle borgere har efterspurgt de fjernede høringssvar.
Alle høringssvar er vedlagt udvalgssagen.
Seniorrådet mener det er uhensigtsmæssigt at høringssvar bliver taget af hjemmesiden. Ulla svarer at de ligger ved de konkrete politiske sager.
d) Hvilke satspuljer er man i gang med at ansøge til?
Når puljerne bliver meldt ud gennemgår administrationen dem. Der søges dem
hvor det giver mening og som der er ressourcer til.
e) Hvornår får vi tilsendt ændringerne i kvalitetsstandarderne i høring?
Som vanligt er der torsdag før næste seniorrådsmøde – sammen med udvalgssagen. Sagen er på udvalgsmødet hvert år i december.
f) Pårørendepolitik. Hvorfor har der ikke været en dialog med os, men kun med Handicaprådet og Udsatterådet?
Der har været et uformelt møde med Udsatterådet og Handicaprådet. Der er ikke
sat noget i gang endnu. Administrationen arbejder på et forslag til en proces til
ÆSU i 2019.
g) Er der noget nyt om en kommende sundhedsreform? Vi tænker på regeringens
varslede udspil, som menes at komme i november.
Nej. Administrationen får først noget at vide, når det er besluttet.
Steen udleverede ansøgning om tillægsbevilling til Ulla.
Inge spurgte om det nøgleløse system (brik) der er indført på Baldersbo, udbredes til de
andre plejecentre? Ulla svarede at det er en prioritering lokalt.
Dorthe spurgte om hjemmeboende kan visiteres til dysfagikost? Ulla henviste til at man
kiggede i kvalitetsstandarden eller kontaktede Visitationen.
Inge roste akutsygeplejerskerne. Havde haft en god oplevelse med dem. Hurtige og effektive.
6.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/11-18
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 03.09.2018
M – Status på sagsbehandlingstider pr. 1.10.2018
De lange sagsbehandlingstider skyldes til overgang til Cura.
Vedr. ventetid på plejebolig. Systemet kan ikke opgøre hvor lang tid ansøgningen er overskredet med.
Pr. 23/10 er der 4 der venter på ældrebolig.
M – Tilsynsrapport 2018 – Sengeløse
Der er udfordringer med medicin og dokumentation. Det er blevet bedre, men der er stadig
plads til forbedringer.
M – Tilsynsrapport 2018 – Baldersbo
Udfordring med normering og sygefravær. Medicinområdet har udviklet sig positivt.
M – Tilsynsrapport 2018 – Hjemmeplejegruppe Vest
Flot tilsyn
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Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.A – Drøftelse af Sundhedspolitikken ud fra den seneste sundhedsprofil
Fortsat drøftelse fra sidste ÆSU-møde samt afsæt i drøftelse i Byrådet.
Seniorrådet spurgte til hvor man placerer de skrøbelige gamle. Ulla svarede, at de findes
med tidlig opsporing.
Seniorrådet gjorde opmærksom på, at der mangler kurser vedr. fedme og der mangler diætister.
4.I – Godkendelse af Værdig Seniorpolitik
Seniorrådet har tidligere afgivet høringssvar. Der kommer ikke nyt høringssvar.
5.I – Ny Idræts- og bevægelsespolitik
Ikke noget høringssvar fra Seniorrådet.
6.I – Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik 2019
Værdighedspulje fordeles for 2019.
Fortsættelse af tidligere initiativer, dog ikke for projektet ”Værdig forflytning”, idet der var
forudsat at der skulle høstes en besparelse i plejen, hvilket ikke har været muligt at realisere. Det indstilles derfor, at indsatsen nedlægges. Forflytning vil fortsat være et område,
der arbejdes med.
Der er indstillet, at restbeløbet benyttes til at sikre leverandørerne af hjemmepleje, idet
kompleksiteten er øget og derfor kræver det en anden indsats.
Årsagen til at prisen på hjemmeplejeydelser stiger er bl.a. at der er kommet flere borgere
med meget komplekse behov.
Seniorrådet kommer ikke med høringssvar.
7.I – Prissætning af hjemmeplejeydelser – lukket sag
Ulla gennemgik kort sagen.
Seniorrådet kommer ikke med høringssvar.
8.I – Udmøntning af tværgående besparelser
Reducere valgmuligheden for mad på plejecentrene.
Seniorrådet kommer ikke med høringssvar.
Dagsorden Socialudvalgsmøde 06.11.2018 er udsendt med dagsordenen.
Dagsorden Plan- og Miljøudvalgsmøde 05.11.2018 er udsendt med dagsordenen.
7.

Seniorrådets økonomi 2018 v/fuldmægtig Mona Klausen (kl. 10.00-10.30)
Gennemgang af Seniorrådets budget og forventet regnskab 2018 viser et forventet merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at rådet ikke har været opmærksom på, at den ekstraordinære bevilling til temadage/konference, i forbindelse med konstituering af Seniorrådet, var søgt og bevilget inklusiv moms. Den ekstraordinære bevilling udgør 23.265,- kr.
eks. moms, hvoraf Seniorrådet skal afholde de 5.000 kr. inden for egen ramme. Det vil
sige, at Seniorrådet ekstraordinært råder over 18.264 kr. til særlige aktiviteter i forbindelse med opstart af nyt Seniorråd. Med nuværende og forventet forbrug resten af 2018,
forventes et merforbrug på op til ca. 5.000 kr.
Det indstilles, at Seniorrådet drøfter hvilke tiltag der kan og skal gøres for at overholde
budget 2018.
Mona forklarede, at Seniorrådet har søgt og fået bevilget et beløb på 29.000 kr. fra borgmesteren. Beløbet var inkl. moms. Men regnskab i kommunens system er altid uden
moms.
Så det reelle beløb der er bevilget er 23.000,- kr., hvoraf Seniorrådet skal betale de 5.000
af deres eget budget.
Seniorrådet pointerede, at dette burde være oplyst tidligere.
Mona kommenterede, at hvis hun havde fået bevillingen, ville hun have fanget problemet
og givet besked.
Flemming undrede sig over at man har et system, hvor man ikke informerer på tværs.
Mona svarede at alle transaktioner er uden moms, således er momsen også altid trukket
ud af Seniorrådets fakturaer.
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Mona fortsatte med at sige, at Seniorrådet jo er selvstyrende på eget budget og derfor skal
følge kommunes regler, herunder også bruge de indkøbsaftaler der er indgået.
Mona bad Seniorrådet om at tage stilling til om de kunne finde de 5.000 kr. et sted eller
om de skal overføres som merforbrug.
Flemming fortalte, at Seniorrådet har ansøgning til Ulla om tillægsbevilling.
8.

Budget 2019 og vores reaktioner herpå.
Steen vil prøve at få budgettet ændret ved møde hos borgmesteren.
Steen har undersøgt hvad andre Seniorråd får og de får generelt mere end i HTK.
Konsekvenser af et nedsat budget kan bl.a. være udtræden af Danske Ældreråd og Regionsældreråd samt færre aktiviteter i seniorrådet

9.

Høringssvar – herunder sundhedsprofilen
Der udarbejdes ikke høringssvar.

10. Opfølgning på regnskab v/Flemming
Flemming har lige modtaget oversigt fra Mona over forbrug.
Flemming laver beregninger på forventet forbrug i forbindelse med turen til Vingsted, Hillerød og Gladsaxe samt diæter og indkøb til internt seminar, og melder tilbage til Seniorrådet.
11. Meddelelser fra formanden
• Har modtaget en henvendelse fra apoteket. De tilbyder forskellige ydelser som en del
af det nære sundhedsvæsen.
• Vedr. høringssvar til Værdig Seniorpolitik har Asbjørn Jensen spurgt, om han kan deltage i det næste åbne seniorrådsmøde? Seniorrådet drøfte herefter muligheden for at
holde møde med borgerne 1-2 gange om året. Inge nævnte, at Seniorrådet tidligere
har haft åbent kontor, men at ingen dukkede op.
• Årets handicappris – Seniorrådet drøftede forslag om at indstille SOSUassistent Anders
Pedersen fra Torstorp som har sat softball i gang på Torstorp, formanden for BPR på
Torstorp, Leif Anderson som gør meget for demente borgere samt Sengeløse Vennerne der gør rigtigt meget i lokalsamfundet.
Seniorrådet indstiller de 2 fra Torstorp + Sengeløse Vennerne. Steen laver udkast til
indstilling.
• Pensionisternes julefrokost 12. og 13. december fra kl. 14-18. Seniorrådet hjælper
med servering og oprydning. Får tildelt et bord og hvem man er sammen med.
12/12 deltager Inge, Flemming, Hans og Steen
13/12 deltager Inge, Dorthe, Steen og Hans
Der afventes nyt fra arrangementsudvalget i Seniorrådets mailboks. Steen giver besked til resten af Seniorrådet.
12. Internt seminar. Ny dato
29. november 2018 fra kl. 9-15 i Pensionisternes Hus.
13. Regionsældrerådsmøde den 7. november 2018 i Hillerød.
Inge, Steen og Flemming deltager også. Steen kører.
14. Konference i Vingstedcentret den 15.11.
Flemming bestiller togbilletter til alle deltagerne.
15. Vestegnstræf den 19.11. i Glostrup.
Steen byder ind som stedfortræder for Inge.
Inge, Steen og evt. Jesper deltager. Hvis ikke Jesper kan, så deltager Flemming.
16. Emner til et kommende borgmestermøde
Nyt møde planlægges så tidligt som muligt i 1. kvartal.
Steen sendt mail til administrationen med ønske om et ekstra møde med borgmesteren
alene omkring budget.
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17. Nyt medlem af Ad-hoc-gruppen?
Efter en drøftelse valgte Hans at blive i Ad Hoc-gruppen.
18. Skal vi ”overtage” FN-dagen?
Seniorrådet har ikke økonomi og ressourcer til det. OK Klubben stiller med mange frivillige.
Efter en drøftelse besluttede Seniorrådet at prøve at ændre lidt på processen næste år, så
det bliver mere ligeværdigt og evt. kan Seniorrådet byde ind med en opgave fx skaffe
sponsorgaver.
19. Hvem deltager i årets julefrokost?
Dette er klaret under punkt 11.
20. Meddelelser fra referenten
Intet
21. Orientering fra råd og udvalg.
a) Kostrådet
Næste møde er 20/11, kl. 13-15
Kan Det Danske Madhus levere dysfagikost til hjemmeboende? Kontakt visitationen.
b) Boligformsudvalg
Det planlagte borgermøde blev aflyst på baggrund af møde med Danske Bank.
Spørgsmålet er om der skal gøres noget andet. Meningen var at undersøge borgernes boligdrømme for at have noget at snakke med politikerne om.
Inge gjorde opmærksom på at Boligudvalget var gået ud over deres beføjelser. Udvalget kan ikke beslutte at aflyse et borgermøde som er besluttet af Seniorrådet.
Udvalget kan indstille til aflysning.
Hans-Henrik beklagede at aflysningen skyldes uvidenhed.
Hele Seniorrådet holder møde med Peter Møller i næste uge – tirsdag 13/11 kl.
13.00 i Pensionisternes Hus.
Reerslev-sagen hvor er den? Jesper var til møde med Plan og Miljøudvalget. Jesper
bedes melde tilbage til Seniorrådet.
c) Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget
Der har ikke været afholdt møde siden sidste Seniorrådsmøde.
BPR Baldersbo v/Inge
Nøglesystem lavet om til brik.
Der var få deltagere til BPR-mødet; En borger, en pårørende og leder
BPR Birkehøj v/Hans-Henrik
Fuld bemanding til møderne.
En beboer mente at maden var for ensformig.
En beboer mente at der var for lidt bemanding om natten – måtte selv gå på toilettet.
Der bliver strammet op på brug af robotstøvsugere.
BPR Henriksdal v/Steen
Spurgt til robotstøvsugere. Der strammes op på brugen af disse.
Hvorfor var BPR ikke informeret om Ipads?
Der har ikke været afholdt møde siden budgetmødet.
Ny ledelsesstruktur
Forskellige små klager
BPR Sengeløse v/Dorthe
Mange deltagere til møderne og mange aktive
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Der er styr på sagerne.
Ikke nogen klager over noget.
BPR Torstorp v/Flemming
Møde mandag, referat tirsdag. Flemming sender referatet ud.
Cigarkasse til udflugter
Overforbrug 800.000. For en måneds tid siden var det 1.800.000!
Rehabiliteringsafdelingen har behov for flere penge end der er budgetteret med
Ønsker et samarbejde med demenskonsulenterne
Politisk tilsyn ved Peter Faarbæk gav ingen bemærkninger
Problem med at få valgt til BRP. I stedet har man valgt at invitere folk til at komme
til møder.
Der var en klage over ribbenstegen.
d) Kommunikationsudvalg, fx næste nr. af Senior Nyt
Steen har lavet udkast til et nyhedsbrev. Dette blev accepteret af Seniorråd.
Nyhedsbrevet sendes kun ud, når der er noget aktuelt.
Møde i kommunikationsudvalget 20/11, kl. 10.00
Næste nr. af Senior Nyt udkommer 4/12 – forslag til indhold:
-sundhedsreformen
-økonomi
-forskudsopgørelse
-referat fra Vingstedcentret
-boliger
e) Andre udvalg
Ingen.
22. Præsentation af demenskonsulenter samt orientering om demensindsatser
v/Konny Riising og Rie Schou, da Ulla Lind og Lone Dorte Petersen er startet på uddannelse i dag. (11.30-12.00)
Rie lagde ud med at fortælle at hun og Ulla er uddannede sygeplejersker og Lone er uddannet ergoterapeut, hvilket er en god kombination.
De følger selvfølgelig alle kommunens Demensstrategi.
Demenskonsulenterne bruger meget tid på råd og vejledning – besøg hos borgere, undervisning af medarbejdere, taler meget i tlf. med pårørende, samarbejdspartnere, medarbejdere, naboer – bekymring og spørgsmål.
Når de får en besked om en demensdiagnose fra Glostrup hospital, kontakter de borgerens
pårørende og tilbyder et besøg hvor de fortæller om tilbud i kommunen. De presser lidt på
for et besøg, da tingene bliver sværere jo længere tid der går.
Tilbuddene er bl.a. motionstilbud, dagcentre, aktivitetscentre, kulturklub, kommunale tilbud, hjælpemidler, hjemmehjælp. Nogle gange er plejecenter allerede på tale.
Det er demenskonsulenternes opgave at få det til at gå ned ad bakke på ”en god måde”.
Der er ekstra opmærksomhed på borgere, der ikke har pårørende.
Magtanvendelse.
Der er fokus på at undgå magtanvendelse i hjemmet.
Inge spurgte hvordan man sikrer at frivillige ikke bruger magtanvendelse?
Rie svarede at forhold vedr. frivillige og pårørende hører under straffeloven og ikke magtanvendelsesloven.
Demensaflastning er en mulighed. Hvis borgeren ikke kan være alene hjemme kan man
søge om Ø-timer. Man kan få 3 timer om ugen, så pårørende kan aflastes. Timerne kan
samles sammen til fx 160 timer pr. halve år. Der trækkes ikke timer fra selv om man går
på dagcenter.
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Konny tilføjede at der er et samarbejde med eksterne, hospitaler, erfa-netværk, frivillige
tilknyttet demenstilbud og pårørende tilknyttet forskellige steder.
Inge spurgte om læger kan henvise til demenskonsulenter?
Rie svarede, at alle kan kontakte demenskonsulenterne og få rådgivning.
Og de hjælper med at motivere borgere der har svært ved at komme til undersøgelse.
Velfærdsteknologi. Demenskonsulenten kan skrive til Visitationen og foreslå, at en borger
får fx en gps eller andet. Herefter Visitationen ud og besøger borgeren.
Der er altid tale om en individuel vurdering, da alle er forskellige.
Demenskonsulenterne er i dialog med borger og pårørende for det bedste hjælpemiddel og
tidspunkt, behovet for hjælp ændrer sig.
Værger kan ikke bestemme, at en borger bliver låst inde eller lignende.
Demenskonsulenterne deltager i netværk, erfaringsudveksling og vidensdeling.
Forløbsprogram for demens gælder selvfølgelig også borgere med anden etnisk baggrund
end dansk.
Demenstilbud:
Aktiviteter på plejecentren, daghjem på Baldersbo for demente, daghjem på Henriksdal for
fysisk begrænsede.
Der er plads til 12 om dagen i demensdaghjemmet – Det har åbent mandag til fredag kl.
9-15 med forplejning (varm mad). Der er 3 personaler.
Det er vigtigt at aktiviteterne tilpasses borgerne og at borgerne trives med det, og dermed
kan blive i eget hjem længere. Det er ligeledes vigtigt, at de ikke føler sig anderledes.
Nye træningstilbud.
- Yngre demente i naturgruppen. De er meget udenfor med noget socialt efterfølgende.
- Nye motionstilbud – en tredelt model; træning i maskiner, træning i hold, yngre. Afhængig af hvor de er i sygdomsforløbet. Det sættes i gang her i november. Fælles opsamling efterfølgende.
Flemming spurgte om demente har behov for faste rammer/aftaler som fx autister?
Rie svarede nej ikke umiddelbart da de ikke kan huske aftalerne. Dog kan nogle have god
brug af en kalender, men det er vigtigt at der er nogen faste personaler omkring dem der
ved hvad der skal ske, så der er ro på situationen
Pris på dagcenter er ca. 70,- kr. + kørsel.
Pjece med tilbud sendes ud snarest.
Seniorrådet ville gerne hilse på de to sidste demenskonsulenter; Ulla Lind og Lone Dorte
Petersen. Det blev aftalt at de stikker hovedet ind på et Seniorrådsmøde og bare hilser på.
23. Fremtidige punkter / temadrøftelse
Intet.
24. Eventuelt
Intet.
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