Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

6. maj 2019

Seniorrådsmøde 6. maj 2019
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B205 + kantinen
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand-ordstyrer
Flemming Djurnø, kasserer

Afbud
Steen Gormsen Hansen
Hans-Henrik Jacobsen

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

Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 1. april 2019
Referatet blev godkendt

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 3. juni 2019
Flemming 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)
a. Temadrøftelse om midlertidige pladser
b. Sag om midlertidige pladser
c. Det kommunale tilsyn på Baldersbo
d. Opfølgning på Brandundersøgelse
e. Dialogmøde om budget 2020
f.
Ledelsesinformation (eventuelt)
g. Forenklingssag om aktivitetsstyret eller rammestyret budget på plejecentrene?
h. Nyt tilsynskoncept der tydeligt præciserer alvorsgraden og skaber overblik
i.
Godkendelse af ny sundhedsaftalen. Udkastet er offentliggjort.
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar? Ingen høringssvar.
Spørgsmål til Ulla:
Ingen.

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 8/5-19
Meddelelsessager (M):
M – Tilsyn på Baldersbo Plejecenter
Seniorrådet følger op på, om tilsynsrapporterne kommer på hjemmesiden lige som de følger op på målpunkterne.
Seniorrådet anbefaler medicinrum og -vogne - som på Henriksdal - på alle plejecentre.
Ulla foreslog at Seniorrådet prøvede at tage på Baldersbo for at se, hvordan de arbejder
med medicin og dokumentation.
M – Referat Seniorrådsmøde 04.03.2019
Ingen bemærkninger.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
103441-19

Sagsnr.
18/16984

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Udbud af genoptræning efter sundhedsloven
Et øget frit valg kan risikere at udvande den faglige viden/ekspertise, omvendt giver det
større valgfrihed for borgere.
Seniorrådet har taget punktet til efterretning
5.A – Handleplaner for Værdig Seniorpolitik
Punktet skal ses sammen med punkt 8.I
Seniorrådet spurgte til tilbygningen på Birkehøj plejecenter. Seniorrådet ønsker at blive involveret i processen.
Vedr. ernæringsscreening så benyttes der allerede et skema i forbindelse med rehab.forløb.
Ulla foreslog at en medarbejder fra Espens Vænge deltog på et Seniorrådsmøde og fortalte
om hvordan der arbejdes med ernæringsscreening.
Seniorrådet har taget punktet til efterretning.
6.A – Ledelsesinformation marts 2019
Der er i øjeblikket udfordringer med validitet af data fra nyt omsorgssystem, derfor er der
kun tal på plejeboliger, ældreboliger og fra træningscentret.
Seniorrådet har taget punktet til efterretning
7.I – Kvalitetsstandard for opstartspakke
Seniorrådet har taget punktet til efterretning
8.I – Revidering af Værdig Seniorpolitik
Seniorrådet har taget punktet til efterretning
9.I – 1. budgetopfølgning 2019
Seniorrådet havde et spørgsmål til flytning af budget mellem politikområder som blev besvaret.
Seniorrådet har herefter taget punktet til efterretning
6.

Økonomi og regnskab
a. Månedens regnskab. Forventes fremsendt inden SR-mødet.
Regnskab er udsendt til SR.
b. Budget 2020. Flemming gennemgår budgettet, herunder afvigelserne fra det, der
blev fremlagt på borgmestermødet. Efter vedtagelse sendes det snarest til kommunens budgetkasse.
Brev og budgetforøgelse blev godkendt og det sendes videre til Ulla C.

7.

Igangværende sager
a. Foreningskonferencen den 23.5 i rådhusets kantine. Steen fremsender program og
en plan for markedsføring inden næste seniorrådsmøde (der er allerede udsendt et
nyhedsbrev om dette).
Steen og Inge har afholdt møde med kantinen og bestilt forplejning. Steen meddeler et antal til kantinen.
b. Foreningsprisen på Frivillighedsdagen. Hans har opgaven med at anbefale kandidater.
Dorthe kom med forslag til kandidat som blev vedtaget. Hans sender materiale
med frist til Seniorrådet.
c.

Emner til næste nummer af Senior Nyt. Udgives den 4.6. Deadline onsdag den
29.5. Kan behandles på mandagsmødet den 20.5. Forslag til emner: Vi spiser sammen, repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand.
Seniorrådet besluttede, at Dorthe laver interview med de nyansatte på plejecentrene der er ansat til at lave opsøgende arbejde til aktiviteter. Hvad laver de og
hvilken indflydelse har det på beboerne.

8. Evalueringer
a. Evaluering af borgmestermødet den 10.4.
Referatet er udsendt til Seniorrådet den 23/4.
Vestegnstræf skal Seniorrådet selv finansiere. Seniorrådet er ved at undersøge priser og sender det til borgmesteren i håb om midler.
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b. Evaluering af fremvisning af medicinvogne og medicinbehandling 1.5 på Henriksdal.
Hans-Henrik, Inge, måske Flemming og Steen deltager
En kæmpeforbedring der sikrer, at der ikke sker fejlmedicinering.
c.

Evaluering: Vi spiser sammen mod Ensomhed – DR-maddysten. Hvordan var forløbet ros/kritik
Det foregik i Medborgerhuset sammen med nogle fra Ældre Sagen samt nogle fra
biblioteket. Det var et fint forløb med fin mad, men det var nogle andre borgere
end målgruppen der deltog. Seniorrådets opgave var at servicere deltagerne.

9. Formanden (næstformanden) orienterer om:
a. Der er afgivet høringssvar om det nye regulativ for sortering af husholdningsaffald.
Svaret er rundsendt til alle medlemmer af Seniorrådet.
Seniorrådet tilslutter sig svaret.
b. Nyt modem er bestilt til kontoret
Det koster 400,- kr. + 20,- kr. om måneden, det gør Seniorrådet kan komme på
nettet.
c.

Steen har anmodet Jette Plytsgaard om et tilbud på trøjer. Der er kontakt. Steen
afventer et konkret tilbud.
Steen har endnu ikke modtaget pris.

d. Pjecen er sendt til trykning. Der er lidt komplikationer med billedernes kvalitet
Pjecen er trykt.
e. Arbejdsgruppe om Vestegnstræf, program og budget: Inge og Steen mødes den
21.5, kl. 9. Der er aftalt møde den 2.5 med køkkenchefen på rådhuset for at høre
om priser på morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
Der er modtaget priser og udarbejdet budget. Seniorrådet drøftede udflugtsmål/mødested.
f.

Plejecentrenes demensvenlighed har været omtalt i Lokalavisen
Følge op på Seniorrådets tidligere høringssvar. Steen udarbejder forslag til artikel.

g. Alle deltagere i Skovtur 2019 har modtaget en mail. Er alle placeret rigtig i forhold
til datoerne og busture?
Punktet er taget til efterretning.
10. Udvalgene
a. Kostrådet. Flemming kommer med dato og dagsorden for kostrådsmøde med Det
Danske Madhus
Ikke noget nyt. Flemming finder dato og hører Henriksdal om hvornår nyt køkken
er klart.
b. Teknik & Miljøudvalg skal fremover hedde Trafiksikkerhedsudvalg. Steen har været
i forbindelse med vejchef Lars Koch. Der afholdes møde i forbindelse med vejsyn.
Lars Koch har lovet at fremsende dagsordener og referater fra de sidste udvalgsmøder.
Der er sendt referat ud.
c.

Forretningsudvalg:
Der er udsendt referat.

d. Adhoc udvalg:
Ikke noget nyt udover skovturene
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:
Møde om valg til bestyrelsen. Valgt ny kasserer
11. Materiale fra Ministeriet om seniorbofællesskaber drøftes
Drøftes på et mandagsmøde.
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12. Orientering fra PBR:
o Baldersbo – der er snart møde – Inge bringer punkter fra tilsynsrapporten med
o Birkehøj – ikke til stede
o Henriksdal – ikke til stede
o Sengeløse – møde 28/3 – Dorthe har tidligere refereret fra mødet
o Torstorp – Ikke afholdt møde siden sidste Seniorrådsmøde
13. Fremtidige punkter / temadrøftelse
Mandagsmøder:
o Fremtidsfuldmagter og artikel om
o Seniorbofællesskaber
o Vestegnstræf
14. Eventuelt
Fremover bestilles der ikke danskvand til møderne.

4

