Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

4. marts 2019

Seniorrådsmøde 4. marts 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 deltog ikke

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 4. februar 2019
Referat blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 1. april 2019
Hans-Henrik 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)
Der er kun 2 temadrøftelser på dagsordenen til ÆSU-mødet 3/4-19; Palliation og integrationspolitikken.
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Seniorrådet sender ingen høringssvar.
Spørgsmål til Ulla:
Steen orienterede fra telefonsamtale med Ulla omkring disse spørgsmål:
a) Magtanvendelse (fokus demenskonsulenterne og pårørende på plejecentre)
Inge tilføjede, at der afholdes kurser for pårørende på plejecentrene vedr. magtanvendelse.
b) Manglende hjemmehjælp (statistik Hastrup Ældre Sagen). Har Høje-Taastrup Kommune udfyldt skema fra Vive?
Spørgsmålene kommer fra Ældredatabasen og kommunen svarer altid på sådanne
spørgeskemaer.
c) IV medicin: kan der nu tilbydes dette på plejecentrene? (sygeplejerske ansat på alle
plejecentrene)
Sygeplejersker på plejecentrene må ikke give IV medicin og -væsker. Det er kun akutteamet der kan give dette. Og begge dele skal være lægeordineret.
Det er ikke muligt at sygeplejerskerne varetager opgaven, idet det kræver et vist volumen, hvilket der ikke er og vil give stor risiko for patientsikkerheden. Behovet vurderes
ikke at være tilstede.
d) Utilsigtede hændelser (har vi haft utilsigtede hændelser i 2018?)
Se den politiske sag. Ledelsen har fået mere fokus på området.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
54625-19

Sagsnr.
18/16984

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/3-19
Meddelelsessager (M):
M – Status på behandlingstider pr. 05.02.2019
Taget til efterretning
M – Tilsyn 2018 – Det Danske Madhus
Taget til efterretning
M – Tilsyn 2018 – Din Fleksible Service
Taget til efterretning
M – Tilsyn 2018 – Hjemmeplejen Nord
Taget til efterretning
M – Tilsyn 2018 – Hjemmeplejen aften-nat
Taget til efterretning
M – Tilsyn 2018 – Hjemmeplejen Syd
Taget til efterretning
M – Invitation til samarbejdsmøde fra Seniorrådet
Taget til efterretning
M – Fodboldstævne for udsatte
Taget til efterretning
M – Referat Seniorrådsmøde 14.01.2019
Taget til efterretning
M – Orientering om aflastningsboliger på Baldersbo Plejecenter
Seniorrådet spørger til hvordan ventelisten for aflastningspladser ser ud? Det er ikke muligt
konkret at oplyse herom, idet det veksler meget. Der laves en senere sag til ÆSU om midlertidige aflastningspladser formentligt i juni.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4. A – Status på utilsigtede hændelser 2018
Taget til efterretning
5. A – Afdækning af uligheder for at udvide den fælles akutfunktion
Taget til efterretning
Der er ikke tænkt anden natdækning ind end den aktuelle.
6. A – Samlet orientering om tilsyn i 2018
Konceptet er ved at blive udarbejdet, så det er endnu for tidligt at oplyse nærmere
herom.
Seniorrådet undrer sig over, at udfordringerne med medicingivningen har stået på i en
årrække og det er ikke blevet bedre. Seniorrådet tager punktet op på et møde.
7. I – Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2018
Til efterretning
6.

Aktiviteter i 2019, evt. justering af budgettet
a) Gennemgang af de forskellige borgermøder: lokaler, oplægsholdere osv.
Fastholder mødet med foreninger
b) Markedsføring: trykning af brochure, nyhedsbreve, hjemmeside
Referenten hører Henny Jessen om tryk af brochure.

7.

Økonomi
a) Regnskab 2019, jf. udsendte bilag fra Flemming Djurnø. Er vores mindre forbrug på
3.759,- kr. i 2018 overført til 2019?
Overførsel afventer beslutning i Byrådet.
Seniorrådet ønskede et mere detaljeret regnskab. Flemming hører ØDC om rapporter kan fås i en anden udformning.
b) Processen mod budget 2020
Flemming har udsendt forslag til Seniorrådet. Det drøftes på næste mandagsmøde.

8.

Strategiseminar, jf. sidste mandagsmøde, pkt. 9
Hvad skal vi koncentrere os om? Hvordan ser vi, at vi har sat aftryk på Byrådets beslutninger eller i forbedring af levevilkårene hos kommunens ældre borgere?
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Steen laver et oplæg til en strategi til et mandagsmøde.
9.

Meddelelser fra formanden
• Orientering om Regionsældrerådet og Danske Ældreråds rolle i klageprocessen over
Seniorrådets beskårede budget for 2019
o Danske Ældreråd kontakter Michael Ziegler i løbet af 1-2 uger for at aftale et
møde.
•

Workshop om Gartnergården, 11.3
o Inge og Steen deltager. Sidste workshop. Det har været en god proces. Der
skal nedsættes et byggeudvalg. Seniorrådet forsøger at få en plads.

•

Møde om revidering af værdig Seniorpolitik 19.3
o Forberedelse på et mandagsmøde.

•
•
•
•
•

Møde med Ældre Sagen er skudt til den 28.3
Strategiseminar, oplæg fra Steen – jf mandagsmødet
Formandsmøde den 28.3
Fællesspisning mod ensomhed, 26.4
Flemming Djurnø indtræder som medredaktør af Senior Nyt

10. Meddelelse fra andre:
Inge orienterede fra årsmøde i Ældre Sagen.
11. Opfølgning fra mandagsmøderne
Er klaret tidligere.
12. Referat fra stående udvalg.
❖ Forretningsudvalg (Steen og Inge):
Steen sender referat ud
❖

Kostråd (Flemming, Inge og Dorthe):
Flemming rykker for svar fra Det Danske Madhus om besøg 14/3

❖

Ad hoc udvalg (Dorthe og Hans):
Hans deltog i julefrokostmøde – Hans deltog. Forslag er udsendt til Seniorrådet.

❖

Teknik-og Miljøudvalg (Steen):
Steen kontakter TMU, da han ikke er blevet indkaldt til møde forud for afholdt vejsyn.

❖

Brugerråd Pensionisternes Hus (Inge):
Møde den 10/4

13. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – intet nyt
o Birkehøj – Rykket for mødedato/referat
o Henriksdal – mange gode ideer på seneste møde
o Sengeløse – 2 berammede møde
o Torstorp – møde den 6/3 – BPR kører godt på Torstorp
Generelt virker det som om BPR-møderne nedprioriteres pga. besparelser/administrativ
omorganisering. Seniorrådet gør status på BRP-møderne på mandagsmøde.
14. Fremtidige punkter / temadrøftelse
- Senior nyt 12/4 – deadline en uge før – på mandagsmøde
15. Eventuelt
• Fotografering af Seniorrådet til folder.
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