Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

11. juni 2019

Seniorrådsmøde 3. juni 2019
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B205
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer -ordstyrer

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Helle Petersen (referent)
Ulla Callesen
(10.00-11.00)

Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 6. maj 2019
Referatet blev godkendt

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 12. august 2019
Dorthe blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.10.00 – 11.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Næste
•
•
•
•
•

møde i august
Proces for revision af sundhedspolitikken
Byrådsforslag om benyttelse Free Style Libre – blodsukkermåling på armen.
Boligprognose
LIS
Sagsbehandlingsfrister – udfordret idet der er mange henvendelser

Efter ønske fra udvalgsformanden lægges kvartalsmøder med borgmester og udvalgsformand fremover midt på dagen.
EP valget er overstået. Alle har fået mulighed for at stemme. Borgerservice er taget hjem
til borgere der ikke havde mulighed for at komme på stemmestederne samt på plejecentrene. Borgerservice oplevet mange positive tilkendegivelser på den gode service.
Spørgsmål til Ulla:
a. Fremtidige sager på efterårets dagsordenen til ÆSU og Byråd, som vi med fordel kan
forberede os på hen over sommeren: Pårørendepolitik, Sundhedsaftale, Værdig Seniorpolitik, Velfærdsteknologi? Er besvaret i gennemgangen af sagerne.
b. Inge spurgte til hjælpemidler der kan huske borgere på bl.a. medicin?
Ulla svarede at man ser på digital hjemmepleje, herunder også muligheder på medicinområdet.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
126037-19

Sagsnr.
18/16984

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/6-19
Meddelelsessager (M):
Temadrøftelse – Ulla orienterede om drøftelsen.
M – Dialogmøde om Budget 2020
Dato: 11. september på Espens Vænge.
Seniorrådet havde ingen kommentarer
M – Tilsynsrapport – Baldersbo 2019
Ulla gennemgik kort hovedpunkterne i rapporten.
Seniorrådet bemærkede, at der er punkter vedr. pårørendeinvolvering.
På forespørgsel bekræftede Ulla, at ansættelse af udviklingssygeplejersker ikke tager tid fra
”varme hænder”, idet det er en del af de ”varme hænder”.
M – Referat Seniorrådsmøde 01.04.2019

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Godkendelse af nyt tilsynskoncept
Det nye koncept skal gøre det nemmere for alle at arbejde i, samt nemmere at læse og forstå tilsynsrapporterne.
Seniorrådet synes det er positivt at man tager flere med i stikprøverne samt man har mere
fokus på de svageste.
Seniorrådet har taget sagen til efterretning
5.A – Behov for midlertidige pladser til færdigbehandlede patienter
Stigende udgifter til færdigbehandlede patienter i 2018, hvor der er konstateret en styringsudfordring. Det går bedre i 2019.
Administrationen ønsker en mere fleksibel brug af eksisterende pladser.
Seniorrådet udarbejder høringssvar.
6.A – Forenklingsforslag: rammebudget på plejecentrene
Ulla forklarede baggrunden for sagen og den nuværende budgetform – aktivitetsbudget
kontra rammebudget.
Administrationen anbefaler Aktivitetsbudget, idet man derved får det budget man ”har brug
for.” Det får man ikke nødvendigvis ved et rammebudget, idet det ikke tager højde for udsving i plejetyngde.
Dokumentationskravene er de samme uanset hvilken budgetform.
Proceduren på ændring af tildelt pakke: Medarbejderne melder tilbage til visitationen i FSIII
hvis borgerens niveau ændres, så den rette pakke kan visiteres. Visitationen vurderer og
afgør sagen og sender afgørelse samt klageadgang om evt. ny visitation til borgeren.
Seniorrådet har taget sagen til efterretning.
7.A – Status på klagesager 2018
Af 9000 borgerhenvendelser er kun 31 sager afgjort i Ankestyrelsen.
Administrationen er opmærksom på en stigning i borgmesterklager. Administrationen følger
op herpå.
Seniorrådet taget til efterretning.
8.I – Forslag til Sundhedsaftalen 2019-2023
Der er indarbejdet ændringer og layoutet er ændret.
Seniorrådet udarbejder høringssvar
6.

Økonomi og regnskab
Flemming modtager først tal fra ØDC den 7. i måneden. Flemming sender herefter regnskab til Seniorrådet. Spørgsmål til Flemming skal stilles hurtigst muligt enten telefonisk eller pr. mail.
Ulla fortalte, at link til budget kommer ud med budgetmaterialet i efteråret.
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Seniorrådet har besluttet, at fremover skal enten formand eller næstformand også godkende bilag fra Dansk Supermarked, foruden kassereren.
Seniorrådet tager det udsendte regnskab for april til efterretning.
7.

Igangværende sager
o Modem er nu modtaget og konfigureret – Steen sender kode pr. mail.
o Pjece er trykt og hentes i dag. Pjecen lægges i Pensionisternes Hus.
o Program for Vestegnstræf til efteråret. Inge gennemgik oplæg til program.
Tema: Boformer. Oplæg v/Ole Møller fra Nærheden, Henny Jessen eller Ulla Callesen fra Sundheds- og Omsorgscentret. Dato: 22/10. Stiler mod lokale i Pensionisters Hus ellers på Rådhuset. Foreløbig er lokale D115A reserveret(Jobcentergangen). Der er bestilt mad i kantinen.
Der sendes invitationer med oplæg til fælles diskussion
Steen kontakter borgmesteren for aftale.
Steen kontakter Ole Møller fra Nærheden for aftale.
o

8.

Pårørendepolitik. Udkast sammen med Udsatterådet og Handicaprådet. Resultatet
er sendt til Seniorrådet i går.

Nye sager
o Planlægning af efterårets aktiviteter.
o Opfølgende møde med foreningerne – 5/12 kl. 17-19.30 i Rådhuskantinen.
Kantinen er booket.
o Vestegnstræf 22/10 – mødelokale D115A er reserveret
o Temadag om boligdrømme – torsdag 7/11 kl. 17-19.30 i Rådhuskantinen.
Kantinen er booket.
o

Udarbejdelse af plan for, hvordan vi får politikerne i tale om kommunens strategi
for velfærdsteknologi.
Steen udarbejder oplæg til en velfærdsteknologipolitik. Herefter inviteres de andre
råd til møde i efteråret.

o

Fra dialogmøde med foreningerne:
1) Høreapparater
På dialogmødet blev Seniorrådet bekendt med en vejledning til høreapparater.
Steen kontakter høreforeningen for flere informationer, bl.a. erfaringer
Emnet sættes på dagsordenen til næste møde som spørgsmål til Ulla omkring
videreformidling af denne information.
2) Intranet for foreningerne
Betina Moe lovede på dialogmødet at undersøge muligheden for intranet for foreningerne.
Inge kontakter Betina Moe for en aftale i Pensionisternes Hus.
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde som spørgsmål til Ulla.

9.

Evalueringer
o Dialogmødet med kommunens foreninger – Godt møde med 11 deltager og 7 foreninger var repræsenteret.
o Kommunens skovtur med vores pensionister – fine ture, servering tog lidt lang tid.
Medarbejdere fra plejecentrene meget professionelle (handicap).

10. Formanden orienterer
o FN-dagen den 1. oktober. Tema ”The Journey to Age Equality”. Oversat til ”Vejen til
større lighed uanset alder”
Dorthe kontakter Hans for informationer.
o

Der afholdes Formands- /Næstformandsmøde den 16.9. i Allerød.
Mandagsmødet samme dato flyttes til onsdag den 18.9. kl. 9.00.
Dialogmøde om budget 11.9., kl. 16-19 på Espens Vænge
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Frivillighedsdagene 31/8 i Taastrup, 7/9 i Hedehusene. Indhold drøftes på et mandagsmøde. Trøjer kommer på mandagsmødet 17/6.
Vestegnstræf 22.10 – lokale D115A, reserveret kl. 8-17 (Jobcentergangen)
Opfølgende møde med foreningerne – 5.12, kl. 17-19.30 i Rådhuskantinen
Temadag om boligdrømme – torsdag 7.11, kl. 17-19.30 i Rådhuskantinen
11. Udvalgene
a. Kostrådet – Flemming har skrevet til Eva om møde med DDM og Kartoflens Dag.
11/6 eller 12/6 køkkenet færdigt på Henriksdal. Flemming kontakter Eva på ny.
b. Trafiksikkerhedsudvalg – Ikke møde før næste år.
c. Forretningsudvalg: Der er sendt referat ud
d. Ad hoc udvalg: Intet nyt
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: Inge til møde i morgen, hvor rådet konstituerer
sig.
12. Orientering fra BPR:
Inge vikarierer for Steen på BPR-mødet den 13.6. på Henriksdal, da Steen er på ferie.
Steen orienterer Jette Elleby.
o

o

o
o
o

Baldersbo (Inge) – Inge orienterede. Forsøg med salg af Doggy bags aht. til
madspild, LED-lys, rykket for tilsynsrapporter, sygefravær faldet, rekrutteringsproblemer, ansat 2 centersygeplejersker, søger udviklingssygeplejerske,
Tavle til pårørende, indbydelse til beboermøde 25/6 – Inge møder op. Inge
sætter punkter til næste dagsorden.
Birkehøj (Hans Henrik) - ansat 2 centersygeplejersker (1 kursus i at vejlede, 1
kursus i demens) fremover sygeplejeelever, nyt pårørendemedlem, se på
manglede rengøring
Henriksdal (Steen) - møde den 13/6. Inge er suppleant. Ansat 2 aktivitetsmedarbejdere, problemer med engagement i BPR.
Sengeløse (Dorthe) - møde i morgen. Tyndt referat fra sidste møde.
Torstorp (Flemming) – ikke været til møde. Dato for næste møde kendes ikke.
BPR fungerer rigtigt godt.

13. Fremtidige punkter / temadrøftelse
Intet.
14. Eventuelt
Intet.
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