Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

21. februar 2019

Seniorrådsmøde 4. februar 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

Afbud

Øvrige deltagere
Helle Petersen (referent)
Ulla Callesen (9.30-10.30)

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 14. januar 2019
Godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 4. marts 2019
Dorthe blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.30-10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
• Sagsbehandlingsfrister
• Tilsyn
• Årsberetning utilsigtede hændelser
• Henvendelse fra Ishøj Kommune – Vil gerne med i Fælles Akut Funktion
• Den samlede tilsynsrapport hele ældreområdet
• Partnerskabsaftale om forhold for udsatte borgere
• Årsberetning magtanvendelser
• Arbejdsmiljøudfordring ved aflastningsboliger på Baldersbo
2) Anden orientering
Der er kommet en præcisering i bekendtgørelsen af ældrepolitikken omkring bekæmpelse af ensomhed. Der kommer en politisk sag på dette på et senere tidspunkt.
Bekendtgørelsen sendes med ud med referatet.
Spørgsmål/kommentarer til Ulla:
a) Personbeskyttelsesloven i forhold til bestilling af prøvepakker fra Tena?
Ulla forklarede at hvis man som borger har fået en bevilling får man et login
ind i et sikkert system, hvor man kan bestille prøvepakker.
Seniorrådet har bestilt direkte via en hjemmeside. Her har kommunen ikke
ansvaret.
b) Inge – Seniorrådet udtrykte bekymring over at der ikke længere er sekretærer
på plejecentrene. Seniorrådet er kede af at man ikke længere møder et ansigt
når man kommer, ligesom nogle af sekretæropgaverne er fordelt på andre
medarbejdere. Kom med forslag om at man måske kunne etablere en informationstavle ved indgangen.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
30620-19

Sagsnr.
18/16984

Ulla svarede at det skyldes en budgetbesparelse, hvor centret er blevet bedt
om at pulje administrationen samme for at få stordriftsfordele, men samtidigt
for at sikre administrativ understøttelse.
c) Inge - Strømsvigt på Baldersbo – findes der en nødgenerator?
Ulla svarede at man foretager en risikovurdering i hvert enkelt tilfælde og ved
kortere strømafbrydelser sætter man ikke nødgeneratoren i gang.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/2-19
Meddelelsessager (M):
M – Status på sagsbehandlingstider pr. 14.01.2019
Det går den rigtige vej.
M – Referat Seniorrådsmøde 03.12.2018
M – Birkehøj Plejecenter Tilsynsrapport
Seniorrådet udtrykte bekymring over at Cura fylder meget og kan afløsere anvende Cura?
Dette svarede Ulla bekræftende på og Cura vil formentlig komme til at fylde meget i et par
år endnu.
Seniorrådet spurgte til tegninger i forbindelse med Demensvenlige plejeboliger. Ulla forklarede, at der kun er tale om en oversigt som har været i udvalget i oktober 2018.
Dorthe fortalte at medicinvognen var blevet drøftet på et BPR-møde på Sengeløse før jul.
Ulla ville undersøge muligheden for at Seniorrådet kan se medicinvognen.
M – Henriksdal Plejecenter Tilsynsrapport
BRP fungere ikke så godt, idet der er få medlemmer. Dette tages op med centerlederen.
M – Torstorp Plejecenter Tilsynsrapport
Ingen bemærkninger
M – Tagrenovering af Henriksdal Plejecenter
Ingen bemærkninger

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.A – Pårørendepolitik
ÆSU skal tage stilling til om man vil have en pårørendepolitik. Hvis de siger ja til det er planen, at der udarbejdes et udkast inden september og at der efterfølgende kommer et høringsudkast.
Taget til efterretning.
4.A – Tilbud på uvildig analyse af demensegnethed
Seniorrådet udarbejder et høringssvar
5.A – Opfølgning på fagudvalgenes drøftelse af sundhedspolitikken
Taget til efterretning.
6.A – Status på sundhedsfremmepuljen
Taget til efterretning.
7.A – Høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
Seniorrådet udarbejder et høringssvar til både regionsældrerådet og ÆSU.
8.A – Godkendelse af høringssvar til Hospitalsplan 2025
Taget til efterretning
9.A – Status på frivillighedspolitikken
Taget til efterretning
10A – Procedure for næstformands indtræden ved formands ferie
Taget til efterretning
11.I – Regulering af ydelser i hjemmeplejen – Lukket sag
Taget til efterretning
6.

Meddelelser fra formanden
o Møde med Danske Ældreråd
Inge og steen deltager i mødet og der afventes accept og evt. mødedato
o Regionsældrerådet 21.1
Godt møde med gode informationer.
o Formandsmøde med andre råd
Inge og Hans-Henrik bliver medlemmer af ny tværgående arbejdsgruppe vedr.
pårørendepolitik. Formændene deltager i starten og indkalder til møde.
Møde med Ældre Sagen 14. februar
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7.

Steen beder Erik om at udarbejde dagsorden og sætte kostrådet på.
Økonomi
a. Budget og regnskab
Budget er udsendt. Regnskab afventer godkendelse.
Flemming sender en oversigt over udspecificeret udgifter til rådet.
b. Processen mod budget 2020
Budget 2020 tages op på næste mandagsmøde, herunder udkast til ansøgning til fx
borgermøder.

8.

Nyt fra mandagsmøderne.
Steen orienterede om bl.a. formalia og struktur, Seniorrådets profil og indhold i Senior Nyt.

9.

Referat fra stående udvalg.
❖ Forretningsudvalg (Steen og Inge):
Ikke afholdt møde.
❖

Kostråd (Flemming, Inge og Dorthe):
Planlagt besøg Det Danske Madhus i marts – afventer endelig dato

❖

Ad hoc udvalg (Dorthe og Hans):
Udvalget afventer møde 26/2 vedr. evaluering af julefest 2018 og julefest 2019

❖

Teknik-og Miljøudvalg (Steen):
Intet nyt

❖

Brugerråd Pensionisternes Hus (Inge):
Inge orienterede fra mødet

10. Orientering fra PBR:
o Baldersbo - Inge
Bekymring vedr. manglende sekretær, strømsvigt, uformel pårørendekomsammen
Ny beboer deltager nu
Maden for salt – give besked med det samme
o Birkehøj – Hans-Henrik
Ikke modtaget referat fra seneste møde
o Henriksdal - Steen
Manglende personale på BPR
Møder aflyst. Der er en opgave med at få det til at fungere
o Sengeløse – Dorthe
Møde før jul
Ikke mange deltagere i møderne
Afventer mødedatoer for resten af året
o Torstorp – Flemming
Meget aktivt BPR – gode møder
Referater kommer i brugerbladet ”Morellen”
Savner også sekretæren
11. Henvendelse fra Ældre Sagen om at deltage i Kostrådets møder
Kommissoriet giver ikke mulighed for, at Ældre Sagen deltager i Kostrådet og Seniorrådet
ønsker heller ikke Ældre Sagens deltagelse i rådet.
12. Vedtægtsændringer for Danske Ældreråd
Udkastet er godkendt og sendes til Danske Ældreråd i dag.
13. Fremtidige punkter / temadrøftelse
Intet.
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14. Eventuelt - intet
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