Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

18. november 2014

Referat Seniorrådsmøde 3. november 2014
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A182
Medlemmer
Afbud
Formand
Børge Mogensen
Jørgen Enøe
Næstformand
Inge Jacobsen
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Ordstyrer
Leif Bentsen
Tage Sørensen

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)
Lena Glentvor (10.45)
Peter Christensen (12.15)

1. Godkendelse af referat fra møde den 29. september 2014
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 13 og 14 flyttet op til nyt punkt 3 og 4.
Punkt 18 indgår i stedet i orientering fra udvalgene
3. Lukket punkt – kun sendt til Børge!
4. Ændring i udvalgene
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget – Kjeld træder ind i udvalget og Hans træder ud.
Kommunikationsudvalg – Tage træder ind i udvalget
Bruger- og pårørenderåd Sengeløse – Tage træder ind i rådet og tager selv kontakt til
Sengeløse.
5. Valg af ordstyrer til den 1. december 2014
Hans Behrendt blev valgt.
6. Meddelelser fra formanden
• Jørgen Enøe har jubilæum i dag. Der er indkøbt en gave og 5 af rådets medlemmer deltager.
• Borgmestermøde den 29/10:
o Forslag om borgermøde med Erik Stagsted i foråret 2015. Plejecenter- og
Hjemmehjælpsudvalget står for planlægningen af dette. Kommunen betaler omkostningerne for Erik Stagsteds deltagelse.
o Der er nu målt op til thekøkken i Bygaden og der bestilles håndværkere
o Brev til udlejere – se punkt 19
7. Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser
8. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
a) Bilag - Driftsstatus (256821-14)
Det blev foreslået, at overførsel af midler til 2015 skal øremærkes til at få flere deltagere
med på Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde. Dette tages op på næste Seniorrådsmøde.
Kassererens nyhedsbrev sættes ligeledes på dagsordenen til næste møde.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
264587-14

Sagsnr.
13/26872

9. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 4/11-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 11.08.2014
Referat Seniorrådsmøde 01.09.2014
LIS September 2014
Taget til efterretning
Udmøntning af budgetanalysens anbefalinger
Taget til efterretning
Tandplejetilskud efter §82a – planlagte indsatser
Taget til efterretning
Vidensindsamling og det videre forløb i innovationsTaget til efterretning
projektet: Lighed i sundhed
Vidensrapport om ulighed i sundhed
Taget til efterretning
Politiske sager:
4.A – Implementering af kommunens Seniorpolitik
2015-2016
5.A – Målrettet anvendelse af sundhedsfremmepuljen
6. A – Ledige skærmede plejeboliger
7.I – 3. budgetopfølgning 2014 for Ældre- og
Sundhedsudvalget

Til efterretning eller høringssvar
Høringssvar udarbejdet af Seniorråd
(dok. 260073-14)
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

10.Demonstration af strømpe på- og aftager v/Lena Glentvor (10.45-11.00)
Ca. 90 borgere har haft besøg af en terapeut mhp. Brug af strømpe på- og aftager og
heraf er ca. 50% blevet selvhjulpne. Terapeuterne startede med de nyvisiterede og derefter til de der allerede får hjælp. 2-3 besøg over et par uger pr. borger og borgeren afsluttes først, når man er helt sikker på at borgeren kan bruge hjælpemidlet.
11.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)
a) Handicapindretning i private hjem
Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og vejledning til indretning uden beregning.
b) Fem ny aflastningspladser
Det er borgere der hører under Social- og HandicapCentret.
c) Brugerundersøgelser, hvordan foregår de?
Brugerundersøgelserne blev politisk sparet væk i 2012. Der udføres nu tilfredshedsmålinger i forbindelse med tilsyn på plejecentrene og i private hjem, hvilket
giver en mere direkte viden om tingenes tilstand.
Seniorrådet havde følgende yderligere spørgsmål:
• Finansiering/evt. egenbetaling ved de nye rehabiliteringspladser på Torstorp?
Ulla svarede, at hun vender tilbage når man er kommet lidt videre med planlægningen.
• Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere – hvordan?
Ulla svarede, at det er borgere fra hele kommunen der uddannes til at være ambassadører og som formidler sundhed. Uddannelsen sker i samarbejde med andre
kommuner.
• Skal man visiteres til en diætist? Ja.
Ulla gennemgik herefter kort de politiske sager.
12.Boformer
Punktet bevares indtil videre som fast punkt.
Der blev afholdt møde i udvalget omkring Seniorbofællesskaber (Inge Jacobsen, Leif
Bentsen, Ulla Callesen, Morten Jespersen og Helle Petersen) den 16/10-14, hvor man
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stiler efter et borgermøde den 5/2-2015 kl. 16-18 i kantinen på rådhuset. Der bliver
annonceret og udsendt invitationer i det nye år.
13.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Inge L. efterlyste referater fra forretningsudvalgets møder med borgmesteren.
Forretningsudvalget

Intet udover punkt 6.

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Ikke afholdt møde siden sidst.

(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Evaluering af Senior Nyt:
Der var enighed om at det var en god frekvens det udkom i og det var godt med
link til nyhedsbrevet.
Intet nyt.

(Jørgen Enøe)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Besøg på Birkehøj den 20/11.
Der planlægges et snarligt besøg hos de 2
madleverandører
Intet nyt.

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Fordeling af deltagere til pensionisternes
julefest 3+4/12.
-omdelte forslag til underholdning til julefesten 2015.
–orienterede om arrangement i City2 den
22/11 ”dit liv – du bestemmer”. Hænger
sammen med rapporten om lighed i sundhed.
Intet nyt

(Inge Lundbye)

14.Status vedr. svømmehaller v/Peter Christensen, idrætsfaglig leder (kl. 12.15)
Generelt er der en underkapacitet af svømmehaller i kommunen, efter at Rønnevangshallen er lukket. Byrådet har sat penge af til en udbygning af Taastrup Svømmehal. Projektet forventes at stå færdigt i marts 2016.
Problemet med seniorsvømning i Fløng Svømmehal er opstået fordi Seniormotion
Fløng har haft en praksis, hvor medlemmerne bare har kunnet møde op og svømme
når de havde lyst. Denne praksis er ændret bl.a. på grund manglende kapacitet.
Der er således bestemte tider, hvor gæster har adgang og tider hvor foreninger har
adgang.
Medlemmer af Seniormotion Fløng må således enten købe et årskort til 340,- kr., så
kan de svømme på de tider gæsterne har fået tildelt, eller benytte svømmehallen på
de tider der er tildelt foreningerne.
Der er altid 2 livreddere i svømmehallerne til gæster, og foreningerne skal have deres
egen uddannede instruktør til stede under svømningen.
Der er etableret et nyt adgangssystem i Fløng Svømmehal. I stedet for armbånd får
man nu en nøglebrik, som man betaler et depositum på 100,- kr. for. Man kan sætte
penge ind på nøglebrikken, så man fx kan købe sig en kop kaffe. Nøglebrikken bruges
også som adgang til skabene i omklædningsrummene. Nøglebrikkerne har forskellige
farver alt efter hvilken adgang man har. Systemet er ved at blive udbredt til resten af
svømmehallerne.
Peter opfordrede til, at man meldte sig ind i en forening.
Kjeld Espersen opfordrede til, at man lavede en kampagne for at få seniorer til at benytte ydertiderne i svømmehallerne.
3

Inge J. savnede svar på de 2 breve som blev videregivet til Ulla på borgmestermødet.
Brevene handler om forholdende i Fløng Svømmehal.
Peter Christensen mente, at der var svaret, men vil undersøge det nærmere.
15.Orientering fra bruger- og pårørenderåd
Torstorp – Inge J.
Der er blevet udarbejdet høringssvar vedr. budget uden seniorrådsrepræsentant, men
med formanden.
Birkehøj – Kirsten
Henny Jessen fra Team Administration på rådhuset deltog i mødet og orienterede om
de seneste velfærdsteknologiske løsninger der er indkøb til plejecentret.
Inge J. spurgte hvorfor følgegruppen for teknologi i ældreplejen ikke var involveret i
dette?
Referenten hører om Henny Jessen kan deltage på næste seniorrådsmøde og orientere om de velfærdsteknologiske tiltag på Birkehøj.
Baldersbo – Inge L. - Beboerne klager over maden.
Henriksdal – Hans - der er møde 4/11.
Sengeløse – Tage tager kontakt til Sengeløse
16.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Mødet 1. december:
• Øremærkning af overførte midler til 2015
• Kassererens nyhedsbrev
• Teamchef Henny Jessen orienterer om Velfærdsteknologiske tiltag på Birkehøj
• Status på vedtagelserne på temadagen den 8/8-14
• Besøg på Hjælpemiddeldepotet
Et senere Seniorrådsmøde:
• Inddragelse af indvandrergrupper
17. Status på vedtagelserne på temadagen den 8/8-14 – (bilag udsendt 24/10)
Punktet blev udsat til 1/12
18.Besøg på Hjælpemiddeldepotet
Punktet blev udsat til 1/12
19.Julefrokosten
Seniorrådets julefrokost er flyttet til Henriksdal Plejecenter.
Leif orienterede om, at formanden for Integrationsrådet, Afshaa Shafiq, har inviteret alle
Seniorrådets medlemmer med ægtefæller, til halalfrokost den 17/12 kl. 17.00 i Taastrupgårds selskabslokaler. Borgmesteren er ligeledes inviteret.
20. Beslutning om brev til udlejere vedr. vedligeholdelse af ældreboliger
Efter mødet med borgmesteren den 29/10 ligger sagen nu hos Ulla Callesen.
21.Eventuelt – intet.
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