Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

14. januar 2019

Seniorrådsmøde 14. januar 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

Øvrige deltagere
Helle Petersen (referent)
Ulla Callesen (9.20-10.00)
Lone Dorthe Petersen og Ulla
Lind, demenskonsulenter
(11.45-12.00)

Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 – regnskab 2018 og budget 2019
Punkt 4 – slettes
Punkt 17 - Regionsældrerådsmøde 21/1
Punkt 19 – Besøg af demenskonsulenter

2.

Godkendelse af referat fra mødet 3. december 2018
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 4. februar 2019
Hans blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.20-10.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
Februar-mødet:
o tilsynsrapporter plejecentre
o sagsbehandlingstider
o orientering skimmelsvamp HD – proces og økonomi
o demensegnethed i plejeboliger – tilbud uvildig konsulentbistand
o evt. pårørendepolitik
o sundhedsaftale og hospitalsplan. Referenten sender hospitalsplan og sundhedsaftale til Seniorrådet.
o anvendelse af Sundhedsfremmepulje
o tilbagemelding om brug af puljen til værdig ældrepleje til fritvalgsområdet
o frivillighedspolitikken
Ulla orienterede om at der endnu ikke er noget nyt at sige omkring Sundhedsreformen. Siden er regeringens udspil kommet.
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Der afgives høringssvar vedr.:
Punkt 4M – Sagsbehandlingstider
Punkt 4M – egenbetaling for akutpladser
Spørgsmål til Ulla Callesen
1) Nye medicinvogne – er det frivilligt om plejecentrene vil indføre disse?
Centret er i gang med at teste om det giver mening, så der er endnu ikke truffet beslutning om, om det skal rulles ud.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
11793-19

Sagsnr.
18/16984

Seniorrådet er velkommen til at kontakte Jette Elleby for fremvisning af medicinvogn.
Orientering fra Ulla Callesen:
o På forespørgsel fortalte Ulla, at ÆSU har fastholder muligheden for at vælge 2 retters
menuvalg på plejecentrene.
o Referenten undersøger om stilladset på Espens Vænge skyldes nyt tag.
o Der ansættes centersygeplejersker på alle plejecentrene
o Der drøftes på næste møde med KLU om hvordan man kommer videre med faste læger på plejecentrene.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 16/1-19
Meddelelsessager (M):
M – Status på sagsbehandlingstider pr. 12-12-2018
Seniorrådet afgiver høringssvar.
M Orientering vedrørende egenbetaling for akutpladser
To typer pladser – efter hhv. SEL og SUL – sygeplejen er knyttet til pladsen.
HTK har ikke akutpladser, men kun midlertidige pladser efter SEL.
Referenten sender link til vejledning om akutfunktionen
Seniorrådet afgiver høringssvar.
M – Status på Røgfri skoletid
Taget til efterretning
M – Referat Seniorrådsmøde 05.11.2018
Ingen bemærkninger

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

5.I – Beredskabsplan ved konkurser i hjemmeplejen
Taget til efterretning.

6.

Meddelelser fra formanden
• Workshop ældreboliger i Gartnervænget i dag + 2 workshops senere. Formanden glædede sig over, at Seniorrådet var inviteret med til de indledende workshops og bemærkede, at vi deltog som repræsentant for brugerne.
• §79-midler – synd at Seniorrådet ikke var bedre forberedt inden mødet i december, så
man kunne have profileret Seniorrådet bedre, ved fx at indkalde et til fællesmøde
forud for ansøgningsfristen.
• Socialudvalget havde et punkt vedr. styrket borgerkontakt, som tager udgangspunkt i
borgeren. Måske kan udviklingskonsulenten give et oplæg på et senere Seniorrådsmøde.

7.

Referat fra stående udvalg.
❖ Forretningsudvalg (Steen og Inge):
Møde forleden. Referat er udsendt.
❖

Kostråd (Flemming, Inge og Dorthe):
Der skal findes nye mødedatoer.
Spørgsmål om der er en beslutningsændring vedr. en eller to retter?

❖

Ad hoc udvalg (Dorthe og Hans):
26. februar forberedende møde om årets julefest + evaluering af sidste års julefest.

❖

Teknik-og Miljøudvalg (Steen):
Steen er ikke blevet indkaldt til møde.
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❖

Brugerråd Pensionisternes Hus (Inge):
Inge er ikke blevet indkaldt til møde.

Orientering fra BPR:
Ved flere BPR-møder er det blevet oplyst, at sekretærfunktionen muligvis forsvinder fra
plejecentrene og flyttes eller samles på rådhuset. Dette vækker stor bekymring i Seniorrådet, da sekretæren er ansigtet udadtil på plejecentrene.
8.

Møde med Danske Ældreråd onsdag den 16.1. FU indstiller at Seniorrådet tager mødet, for ”ikke at lukke døren”.
Steen, Inge, Hans-Henrik og Flemming deltager i mødet.

9.

Regnskab 2018 og Budget 2019 v/Flemming
Regnskabet ender med et lille mindre forbrug.
Regionsældrerådet har meddelt at der ikke sendes opkrævning ud for 2018.
Ingen ved, hvem der har betalt regningen fra Vingstedcentret.
Budget 2019
Flemming udleverede og gennemgik udkast til budget 2019.
Seniorrådet regulerede budgettet og besluttede, at de sparede midler går til borgerrettede
aktiviteter.
Seniorrådet besluttede selv at betale sommer- og julefrokost og har strøget alle aktiviteter
i forbindelse med Danske Ældreråd, da seniorrådet har meldt sig ud af Danske Ældreråd.
Flemming retter til og sender nyt budget til Seniorrådet. Budgettet blev vedtaget.

10. Mandagsmøder. Steen udarbejder et forslag til procedurer, struktur og indhold
Seniorrådet drøftede forslag fra formanden og det tages op på det månedlige mandagsmøde.
11. Senior Nyt. Udkommer den 12.2. Deadline ugen før. Indhold?
Dorthe og Steen – interview med borger om at bo på et plejecenter
Steen – sundhedsreformen, hvis noget nyt
Inge – om situationen med Danske Ældreråd
Dorthe – de ekstra midler til ældre?
Steen – evt. noget om borgermøde
12. Borgmestermøder
Formand, næstformand deltager fast og 3. plads går på skift afhængig af temaer.
Det er blevet besluttet, at Seniorrådet afholder ét møde med ÆSU om året.
Steen kontakter Helle Kock og inviterer hende til et af Seniorrådets mandagsmøder.
13. Konference om ”boligdrømme”
Seniorrådet vælger at udsætter borgermøde om boligdrømme til efteråret, da Seniorrådet
føler sig overrulet af andre borgermøder.
Borgermøde om hjemmeplejen rykkes til foråret 2019. Indhold vil handle om borgernes
forventning, hvordan oplever borgerne hjemmeplejen i dag og hvad har de af ønsker.
Seniorrådet drøfter borgermødernes indhold på det kommende mandagsmøde.
14. Kvalitetsstandardernes nye layout
Seniorrådet er tilfreds med udformningen af kvalitetsstandarderne, men holder øje med
udviklingen og evaluerer i løbet af foråret.
15. Årsrapport 2018
Steen laver et udkast til en årsberetning som drøftes på et mandagsmøde. Den endelige
kommer på Seniorrådets hjemmeside og med omtalte i Senior Nyt.
16. Årshjul 2019
Årshjulet giver overblik over de store opgaver. I år også med Budget 2020. Udkast vil
være klar til mandagsmødet.
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17. Regionsældreråds møde den 21/1
Inge, Steen deltager i mødet.
Der bliver valgt en ny kasserer. Seniorrådet skal ikke betale kontingent 2018.
18. Fremtidige punkter / temadrøftelse
• Borgermøde om boligdrømme efterår 2019
• Borgermøde om hjemmepleje og plejecenter forår 2019
• Forslag intromøde kommende seniorer 2020 i samarbejde med kommunen
• Pjece om Seniorrådets arbejde
19. Besøg af 2 demenskonsulenter (kl. 11.45-12.00)
Demenskonsulenter Ulla Lind og Lone Dorthe Petersen præsenterede sig selv:
Ulla er uddannet sygeplejerske og har de seneste 10 år været ansat på Hukommelsesklinikken
på Glostrup Hospital.
Hun startede på Espens Vænge som demenskonsulent samtidig med Dorthe den 1. juni 2018.
Lone er ergoterapeut og har arbejdet som sådan i 3 år på Espens Vænge. Hun har tidligere været pædagogisk leder.
Demenskonsulenterne har delt opgaverne mellem sig således:
Hjemmeplejen:
Hjemmeplejegruppe Syd – Ulla
Hjemmeplejegruppe Vest – Lone
Hjemmeplejegruppe Nord – Rie
Plejecentrene:
Birkehøj og Henriksdal – Ulla
Torstorp – Lone
Sengeløse – Rie
Baldersbo – Rie og Lone
Demenskonsulenterne har et godt samarbejde med Alzheimerforeningen, bl.a. i forbindelse
med demensvenner, hvor der også er noget nyt på bedding omkring forretningslivet.
Der er startet et ny samarbejde med idræt og fritid samt et ny projekt ”Kulturgruppen”, ligesom udbredelsen af viden om demens er noget demenskonsulenterne går meget op i.
Måden de arbejder med demens på:
o
o
o
o

De tager hjem til borgeren med støtte og vejledning,
Hjemmeplejen observerer borgeren og tager kontakt til demenskoordinatorerne, som
kommer ud.
På plejecentrene kommer koordinatorerne med på borgerkonferencerne og hjælper personale med at håndtere borgerens situation.
Konsulenterne kommer også til hjemmeplejens møder ved behov.

Ved observationer af borgere med ændret adfærd skal man kontakte egen læge for udredning
og udelukkelse af andre sygdomme.
Alle er altid velkommen til at ringe til demenskonsulenterne som alle 3 sidder på Espens
Vænge.
20. Eventuelt
Inge glæder sig til mandagsmøderne og tid til drøftelserne.
Hans vil kontakter Emil Viskum omkring informationer om etablering af et pårørenderåd.
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