Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

1.

april 2019

Seniorrådsmøde 1. april 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
Inge Jacobsen

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

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 4. marts 2019
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 6. maj 2019
Inge Jacobsen blev valgt
Afbud fra Steen til mødet 6/5

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)
Maj-mødet:
o Tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed på Baldersbo
o Handleplan seniorpolitikken
o Telefontid i myndighed
o 1.budgetopfølgning og LIS
o Udbud af genoptræningsområdet (tidligere politisk bestilling)
o Ny opstartspakke (kvalitetsstandard)
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Høringssvar på sag 6.A – Ændring af sagsbehandlingsfrister
3) Regeringens sundhedsudspil blev vedtaget i sidste uge. Der er ingen lovgivning endnu,
så vi afventer nærmere.
Spørgsmål til Ulla:
a) Hvor langt er man kommet med at brandsikre plejehjemmene? Vi ved, at processen er
i gang og vil høre, hvor langt man er kommet. I har vist også drøftet dette med Ældre
Sagen.
Der er indberettet til Niras. Administrationen er i gang med at vurdere materialet, herunder hvad man skal anbefale politikerne.
b) IV-medicin: Der er nu ansat flere sygeplejersker. Hvorfor ikke anvende/uddanne dem
til at give IV-medicin for at undgå dyre genindlæggelser? Eventuelle skjulte sygdomme kan opdages via blodprøver. Måske er behovet ikke til stede lige nu, men det
kommer i bølger, og så skal man være parat til at hjælpe borgerne.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
78194-19

Sagsnr.
18/16984

Opgaven ligger hos Akutteamet FAF som tager blodprøver og giver IV-behandling, hvis
lægen delegerer opgaven. Sygeplejerske skal ikke gøre det, da behov er lille og derfor
vil de ikke få rutinen.
c) Besked om overførsel af mindreforbrug?
Ulla svarede at regnskabet med overførsler er besluttet i BY. Seniorrådet får besked
om overførslen.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 3/4-19
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 04.02.2019

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

5.A – Fordeling af midlerne i §79-puljen 2019
Taget til efterretning
6.A – Ændring af behandlingsfrister
Taget til efterretning
Seniorrådet sender høringssvar.
7.I – Borgerstyret personlig assistance ved indlæggelser
Taget til efterretning
6.

Månedens regnskab
Flemming får tidligst tal fra ØDC den 7/4. Derfor var Seniorrådet afskåret fra at drøfte
regnskabet fra marts måned.

7.

Budget 2020
Flemming og Steen holder møde omkring budget 2020 inden borgmestermødet 10/4.

8.

Meddelelser fra formanden
o Steen melder afbud til næste Seniorrådsmøde (6/5)
o

Møde om medicinvogne og medicinopbevaring. Forslag 9.4 eller 16.4
Steen hører Inge omkring alternativ dato til besøg.

o

Møde om revidering af værdig seniorpolitik 19.3
Hans-Henrik orienterede fra mødet. Seniorrådet værdsætter at være blevet
inddraget i processen.
Seniorrådet arbejder videre med et forslag om at etablere opsøgende hjemmebesøg ved ægtefælles død for at forhindre ensomhed.

o

Formandsmøde 28.3
Møde mellem formændene for Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet.
Drøftede bl.a. affaldssortering.
Der blev nedsat en tværgående arbejdsgruppe omkring en Pårørendepolitik
med 2 fra hvert råd. Hans-Henrik, Steen og Inge deltager som repræsentanter
fra Seniorrådet.
Næste møde 25/4, kl. 10.00, Pensionisternes Hus, Bygaden.

o

Møde med Ældre Sagen 28.3
Konstruktivt møde hvor Seniorrådet fastholdt 3 pladser i Kostrådet og 2 pladser i Fællesspisning mod Ensomhed.

o

Svar på anmodning om møde fra ÆSU
Seniorrådet tager svaret til efterretning. Afventer invitation fra Ældre- og
Sundhedsudvalget.
Seniorrådet inviterer til efteråret formanden for ÆSU til besøg i Pensionisternes
Hus med rundvisning, kaffe og en dialog om hvordan Seniorrådet og ÆSU kan
bruge hinanden.

o

Opsætning af ny switch i Pensionisternes Hus, Bygaden
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Steen anmoder om trådløst netværk samt en opdatering af materiel, fx en
trådløs printer med skanner i stedet for den eksisterende printer.
9. Opfølgning fra mandagsmøderne
Mere fokus på temaer og udvalgsarbejde på mandagsmøderne fremadrettet.
10. Meddelelser fra andre
Ingen meddelelser.
11. Sager med kant
Sager med profileringspotentiale drøftes på mandagsmøderne.
12. Emner til borgmestermøde den 10.4
• Budget 2020
• Møde med foreninger 23/5
• Opfølgning på borgermøde om senioregnede boliger i Fløng
• Flytning af administrative medarbejdere fra plejecentrene
13. Fælles spisning mod ensomhed 26.4
Steen, Hans-Henrik og Inge deltager som hjælpere til arrangementet. Steen sender manual rundt.
14. Vestegnsmøde 8.4 i Rødovre
Inge og Steen deltager.
15. Udsættelse af Foreningskonference til torsdag den 23.5
Udsat pga. dobbeltbookning hos foredragsholdere. Steen har kontakten til foredragsholdere.
Der er sendt nyhedsbrev ud med ændret dato.
16. Senior Nyt
Steen har sendt 4 artikler til Seniorrådet til orientering. Dorthe og Steen laver interview
med en borger og Flemming laver oplæg om Kostråd.
17. Trykning og layout af infofolder
Seniorrådet tager imod tilbud fra trykkeriet dog med 500 ex. Referenten indhenter ny pris.
18. Referat fra stående udvalg.
❖ Forretningsudvalg (Steen og Inge): Der er ikke sendt referat ud.
❖ Kostråd (Flemming, Inge og Dorthe): Ikke referat fra besøg på Det Danske Madhus.
Det blev aftalt, at Eva finder dato og indkalder til møde på Henriksdal efter ændring af
køkkenet.
❖ Ad hoc udvalg (Dorthe og Hans): Ikke afholdt møde
❖ Teknik-og Miljøudvalg (Steen): Ikke afholdt møde. Oplysning om vejsyn i Lokalavisen.
❖ Brugerråd Pensionisternes Hus (Inge): Der afholdes møde om et par dage.
19. Orientering fra PBR:
o Baldersbo - intet
o Birkehøj – møde i eftermiddag. Spørger ind til brug af caféen.
o Henriksdal – møde i sidste uge
o Sengeløse – møde i sidste uge – udfordringer med manglende administrativ
medarbejder. Mangler brugerrepræsentanter i rådet. Caféen bruges ikke ret
meget.
o Torstorp – møde 6/3. Referat er udarbejdet, 2 nye brugerrepræsentanter.
Referaterne skal lægges på de respektive plejecentres hjemmesider.
20. Fremtidige punkter / temadrøftelse
Drøftet under punkt 9 - mandagsmøder.
21. Udarbejdelse af høringssvar
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Dorthe skrevet kladde til høringssvar til punkt 6A og afleveret det til referenten som sender det til Byrådssekretariatet.
22. Eventuelt - Intet.
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