Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

18. august 2014

Referat Seniorrådsmøde 11. august 2014
Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00
Mødelokale: B101 (mødegangen stuen – blok B)

Formand
Næstformand
Mødeleder

Deltagere
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Jørgen Enøe
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Leif Bentsen
Inge Lundbye

Afbud
Lisbeth Fæster
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Ulla Callesen + myndighedschef Annette
Petersen (11-12)
Helle Petersen (referent)

FASTE PUNKTER:
1. Godkendelse af referat fra møde den 2. juni 2014
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 flyttes til punkt 12.
Nyt punkt 16: Ældremilliarden
Herefter blev dagsordenen godkendt.
3. Valg af mødeleder til den 1. september 2014
Kjeld Espersen blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
Tak for et godt temamøde i fredags.
Hans og Lisbeth har meldt afbud til i dag.
5. Meddelelser fra referenten
Ulla vil gerne deltage fra kl. 9.00-10.00 på mødet den 1/9.
Seniorrådet besluttede, at starte mødet den 1/9 kl. 8.30.
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
Bilag - Driftsstatus (179639-14)
Jørgen gennemgik det udsendte bilag.
7. Birkehøj Plejecenter
Flyttet til punkt 12.
8. Nyt vedr. NærHeden / Gammelsø
Intet nyt.
9. Boformer
Der arbejdes med det i udvalget. Se også punkt 12 og 17.
10.Seniorrådets synlighed
Leif orienterede om et nyt nyhedsbrev fra Seniorrådet, der udsendes via Outlook. Der
kommer en notits om det i Senior Nyt eller i kommunens informationsblok i lokalavisen.
Seniorrådet besluttede at nyhedsbrevet skal sendes til hele Ældre- og Sundhedsudvalget,
Ulla Callesen, Helle Petersen samt formanden for diverse foreninger.
Det bliver muligt at melde nyhedsbrevet fra.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
184110-14

Sagsnr.
13/26872

11.Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde12/8-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
M - Referat Seniorrådsmøde 05.05.2014
M – Status på aftale med veteransport 2013
Drøftet og taget til efterretning
M – Ansøgning om puljemidler til storrygerindsats
Drøftet og taget til efterretning
M – Endelig tværkommunal ansøgning
Taget til efterretning
Politiske sager:
4 A – Oprettelse af et fælles Tværsektorielt
Sekretariat inden for psykiatrien
5 A – Statistik over klagesager om hjemmehjælp
og hjælpemidler
6 A – Rammepapir for somatik – opfølgning og
revision
7 A – Ny model for ledelsesinformation Juli 2014

Til efterretning eller høringssvar
Høringssvar udarbejdet af Seniorrådet (dok.
Høringssvar udarbejdet af Seniorrådet (dok.
Taget til efterretning
Drøftet og taget til efterretning

12.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen og myndighedschef Annette Petersen (kl. 11.00)
Spørgsmål fra ”Hilse på mødet” den 26/6 med Borgmester og udvalgsformand:
• Hvad er proceduren for et gammelt menneske, der skal på plejecenter, når vedkommende er uden pårørende og venner?
• Hvem siger lejligheden op og ordner adresseændring hos postvæsenet og andre
offentlige myndigheder?
• Hvem sørger for flytning af hendes ting?
• Hvem sørger for at hun får alle de ting med, der kræves i dag, for at flytte ind på
et plejecenter?
• Hvem sørger for flytning af hendes telefon?
Annette præsenterede sig selv og sine arbejdsområder. Herefter orienterede hun om at
det er yderst sjældent, at der ikke er nogle pårørende eller venner, der kan hjælpe.
Hjemmehjælpen er opmærksom på om borgeren er alene og hjemmeplejen hjælper med
det nære, herunder hvad der skal med til plejecentret.
Borgerservice/Pension tager sig af alt det juridiske og økonomiske, herunder opsigelse af
bolig, bestille flytning m.m.
Personalet på plejecentret tager sig af de praktiske ting når borgeren er flyttet ind, herunder sørger for betaling af regninger/oprette automatisk betaling af regninger.
Orientering/drøftelse v/ Ulla Callesen:
1. Henvendelse vedr. Birkehøj Plejecenter
Ulla forklarede lidt om baggrunden for indflytningstidspunktet på Birkehøj, herunder at ÆSU i juli 2013 besluttede takten for indflytning på Birkehøj, og her prioriterede en hurtig indflytning af hensyn til ventelisten.
Set i bakspejlet skulle man måske have flyttet færre beboere ind ad gangen.
Ulla fortalte at hun var på uanmeldt besøg i uge 32 og her så alt ud til at fungere.
Der er selvfølgelig små knaster, da det pludselig er en ”større familie” der skal lære hinanden at kende, men der er meget der er lykkedes rigtigt godt. Desværre er
der nogle der vælger, at forfølge fejlene i stedet for at se fremad.
Mht. kritikken af det korte varsel før flytningen, så har beboerne været visiteret til
en bolig på Birkehøj og de har kunnet følge byggeriet i lokalavisen, og så må man
være indstillet på, at det pludseligt går stærkt, når det hele er klar.
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2. Ansøgning til pulje til løft af ældreområdet (ældremilliarden) 2015
Der er sat 7,4 million kroner af til Høje-Taastrup Kommune i 2015. Nogle af indsatsområderne fra 2014 går videre i 2015 og nogle bliver varige fra 2016.
Ulla remsede indsatserne i 2014 op:
• -Livskraft (2014+15)
• -Hverdagsrehabilitering (2014+115)
• -Inkontinens (2014+15)
• -Akutteam (2014+15)
• -Demenspakke (2014+15)
• -Aktiviteter fælles arealer på plejecentrene (2014, måske 2015)
• -Ernæringsområdet (2015)
Sagen skal til høring i ÆSU-udvalget 2/9. Seniorrådet afleverer kommentarer til
indsatsområderne inden den 1/9 til Ulla.
3. Fremtidens boligformer
Fremtidens boligformer blev bl.a. drøftet på mødet med borgmesteren og udvalgsformanden. Seniorrådet vil i den forbindelse gerne have undersøgt;
Hvilke boligformer har vi?
Hvilke boligformer ønsker vi?
Hvilke boligformer er der behov for?
Hvad gør vi for at ramme bedst muligt?
Seniorrådet ønsker at bruge Erik Stagsted som inspirationskilde på et møde mellem Seniorrådet, Ældre- og Sundhedsudvalget og Ulla. Mødet skulle være inspiration til et senere borgermøde.
Ulla foreslog, at når sagen om evalueringen af Seniorpolitikken har været forelagt
politikerne, kunne de tage stilling til, om et så omfattende og ressourcekrævende
arbejde skal sættes i værk. Der er pt. ikke administrative ressourcer til at gennemføre en sådan undersøgelse.
Ulla foreslog Seniorrådet, at arbejde videre med et oplæg til politikerne før der
fastsættes en dato. Ulla afventer et oplæg fra Seniorrådet.
4. Fodpleje
Har kommunen hjemmel til at trække i tilskud til fodpleje, såfremt man har en
forsikring i Danmark?
Spørgsmålet opstod på baggrund af en borgerhenvendelse i forbindelse med en
notits på Seniorrådets hjemmeside og senere udmelding fra Borgerservice.
Grete Munk fra Borgerservice/Pension inviteres til næste møde for en afklaring.
5. Velfærdsteknologi
Der er ikke meget nyt og det meste af det der skrives om, findes allerede i HøjeTaastrup. Seniorrådet er af den opfattelse, at borgerne ikke ved nok om hvad der
findes af velfærdsteknologiske hjælpemidler.
Ulla henviste til at Hjælpemiddelinstituttet har en oversigt.
13.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
Arbejder med kommissorium for forretningsudvalget
(Børge Mogensen)
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
Se senere punkter
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Lisbeth Fæster)

Senior Nyt udkommer i morgen. Næste nr.
udkommer 21/10.
Der er udarbejdet et nyhedsbrev som udsendes via Seniorrådets hjemmeside. Indholdet er noget som det samlede Seniorråd kan stå inde for. Man skal melde det
fra, hvis man ikke ønsker at modtage.
3

Teknik- og Miljøudvalget

Intet nyt.

(Jørgen Enøe)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)
Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Der skal udarbejdet et nyt kommissorium.
Der planlægges et besøg hos leverandører.
Der er en frivillighedskonference den 7/11.
Oplægsholder er leder af Grennesminde
Gruppen er stillet i bero.
Frivillighedsdagene. Seniorrådet deltager
med en stand fra kl. 10-14. Børge sørger
for det praktiske
FN-dag – Vibeke Frandsen byder velkommen og Børge samler op.
Inge L. har ikke deltaget i sidste møde.

(Inge Lundbye)

14.Orientering fra bruger- og pårørenderåd
Kirsten (Birkehøj) – den 27/8 vælges et samlet nyt råd på Birkehøj
Inge J (Torstorp) – der afholdes møde i eftermiddag. De fælles vedtægter skal vedtages.
Inge L (Baldersbo):
Afholdt møde den 24/6, hvor Dudi Suadicani blev budt velkommen som ny leder. Dudi
har iværksat en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne om hvad de
synes om at arbejde på Baldersbo.
Problem med vasketøj er løst
Der er indkøbt en ny cykel og den gamle er blevet repareret.
Der har været afholdt OL med Sengeløse
Der skal være mere dokumentation i forbindelse med tilsyn.
Servering af varm aftensmad starter den 1/1-15
NYE PUNKTER:
15.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Det blev foreslået at gøre status på vedtagelserne på temadagen den 8/8 med jævne
mellemrum.
Forretningsudvalget har udarbejdet et forslag til ny dagsorden til Seniorrådsmøderne.
16.Drøftelse af ansøgning om Ældremilliarden
Ullas fremlagte punkter blev drøftet og der var enighed om at støtte op om alle, og uddybe enkelte punkter. Forslag sendes til Ulla inden næste møde.
17.Boformer, igen
Seniorrådet besluttede efter at Ulla var gået, at invitere Erik Stagsted til et inspirationsmøde, så der er noget at komme med til et Borgermøde. Det blev foreslået at afholde
borgermødet i foråret 2015 (nyt budgetår).
Seniorrådet besluttede ligeledes at
• At rette henvendelse til borgmesteren og udvalgsformanden omkring en dato til
inspirationsmøde med politikerne
• At Seniorrådet udarbejder en dagsorden til dette møde
• Temadag med politikerne drøftes på næste møde med borgmesteren, herunder
også betaling af Erik Stagsteds deltagelse.
Forretningsudvalget drøfter ovenstående på deres møde den 18/8.
18.Eventuelt
Inge L. fortalte at hvis man har et Falck abonnement findes der en rådgivende funktion ved sygdom. Det skal købes som et supplement til det almindelige Falck abonnement. Der kommer en notits i næste Senior Nyt.
Falck har ligeledes udgivet en sundhedsbog. Inge har bestilt et eksemplar. Hun hører
om de evt. kan sende flere til uddeling på Frivillighedsdagene.
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