Referat

Sundheds- og Omsorgscentret
Seniorrådsmøde 1. december 2014
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A182
Medlemmer
Formand
Børge Mogensen
Næstformand
Inge Jacobsen
Ordstyrer
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Jørgen Enøe
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Leif Bentsen
Tage Sørensen

10. december 2014

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Henny Jessen (12-12.30
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 3. november 2014
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Lukket punkt uden for referat efter punkt 5. Herefter godkendt.
3. Valg af ordstyrer til den 12. januar 2015
Tage Sørensen blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
• Danske Ældreråd arrangerer temadag om kvalitetsstandarder 3. +4. marts 2015
• Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde – hvem deltager?
• Resultatet af Danske Ældreråds digitalundersøgelse kan først ses i januar 2015
• Moduler til te-køkken er modtaget i Pensionisternes Hus
5. Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.
6. Tilbagemelding fra deltagerne på Danske Ældreråds ældrepolitiske konference på Vingstedcentret den 12/11-14
Indholdet levede ikke op til overskriften og der var reelt kun to gode oplægsholdere; Hosea Dutschke og Poul Erik Weidemann.
Seniorrådets næste nyhedsbrev har et link til Poul Erik Weidemanns oplæg om seniorbofællesskaber på konferencen.
7. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse
Der bliver en anden konstituering, bl.a. med færre i bestyrelsen og måske en ny valgprocedure. Inge J. tager punktet op på regionsmødet på onsdag den 3/12 og melder tilbage
på mail omkring valgproceduren.
8. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
a) Bilag – Driftsstatus (282131-14)
Jørgen gennemgik bilaget. Der bliver formentligt et overskud på ca. 1012.000,- kroner ved udgangen af året.
b) Øremærkning af overførte midler til 2015
Overskuddet øremærkes til et specielt formål, fx at 3 personer mere kan deltage på årsmødet i Vejle næste år.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
288827-14

Sagsnr.
13/26872

Jørgen Enøe har deltaget i en temadag i Danske Ældreråd om økonomi. Han
har efterfølgende udarbejdet et foreløbigt budget op for 2015 – der er et kapitalbehov på 115.000,- kr. inkl. overskud fra i år.
Jørgen sender ansøgning om overførsel af sted hurtigst muligt.
c) Kassererens nyhedsbrev
Jørgen forklarede årsagen til de udsendte nyhedsbreve, der bl.a. skyldes nye
spilleregler fra administrationen, hvorfor han har valgt at informere løbende.
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 2/12-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 29.09.2014
Taget til efterretning
Etnisk ligebehandling af diabetespatienter
Taget til efterretning
Brobygning mellem Sundhed i Gadehavegård og det
Taget til efterretning
kommende sundhedscenter
Regionens budgetaftale 2015
Taget til efterretning
Orientering om Idræts- og bevægelsespolitik, evaluTaget til efterretning
ering og procesplan
Evaluering af Idræts- og Bevægelsespolitik 2014
Taget til efterretning
Idræts- og bevægelsespolitik 2011-2015
Taget til efterretning
ÆSU – Budgetdokument 2. niveau 2015-2018 (efter
Taget til efterretning
vedtagelse)
Politiske sager:
4.A – Udarbejdelse af ny sundhedspolitik
5.A – Udmøntning af puljen il bedre ældrepleje for
2015
6.A – Udendørs hjertestartere
7.A – Udvikling i tildeling af praktisk hjælp
8.A – Afsluttende evaluering af projekt Sundhed i
Gadehavegård
9.A – Prioritering af strategiske mål for fordeling
af §79-puljen i 2015
10.I –Kvalitetsstandarder 2015

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning med enkelte
rettelser til administrationen

10.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)
a) Elevator v/Hedehusene Station (henvendelse til DSB)
Ulla laver udkast til et brev til DSB vedr. manglende slidske på den ene side af
jernbanen samt elevatorer, der er ude af drift. Dette vanskeliggører transport fra
den ene side af jernbanen til den anden, hvis man er rollator- eller elscooterbruger.
b) Brug af aktiviteterne på plejecentrene – for ikke visiterede borgere?
Aktiviteterne er også til brug for borgere der ikke er visiteret. Der er omkring 75
personer der ikke er visiteret, hver uge på de enkelte plejecentre. Der er stor tilfredshed med det, da det giver liv på plejecentrene.
Mht. til reklame for denne mulighed, opfordrede Ulla medlemmerne af de enkelte
bruger-pårørende råd til at tage det op.
c) Brev/breve til udlejere af ældreboliger
Udkastet til de 2 breve sendes til forretningsudvalget til godkendelse.
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d) Ankestyrelsens afgørelse – reetablering af boligindretning (284758-14)
HTK overholder lovgivningen, så en ”Roskilde”-sag vil ikke kunne ske her.
Leje- og andelsboliger reetableres af HTK. Ejerboliger reetableres for egen regning.
Spørgsmål til Ulla vedr. de politiske sager:
4.A – Sundhedspolitik
Hvor er Seniorrådet i dette arbejde?
Seniorrådet deltager i workshops på lige fod med andre råd.
5.A –Puljen til bedre ældrepleje
Seniorrådet udtrykte bekymring i forbindelse med rekruttering af frivillige, hvis de skal
betale for maden.
Ulla svarede, at de frivillige skal ikke betale for maden, det skal borgeren, ligesom ved
”Spisevens”-ordningen hos Ældre Sagen.
Hvor er Seniorrådet i forbindelse med velfærdsteknologien?
Der arbejdes i administrationen med et mere strategisk sigte.
10.I – Kvalitetsstandarder
3.3.5 – kvalitetsmåling af madservice
Bliver stikprøvekontrollen overholdt? Ja, det gør den
Referencen til relateret kvalitetsstandard skal være 2.1.6 Madservice
2.1.6 – madservice
Der blev spurgt til hvem der har ansvaret for at afbestille og genbestille mad i forbindelse
med indlæggelser.
Ulla svarede, at det ligger hos medarbejderne.
2.1.2 – rengøring udvidet, R2-pakke
Der blev gjort opmærksom på, at det der står om ændring af rengøring af køleskab til
hver 14. dag, ikke er ændret i kvalitetsstandarden og det samme gør sig gældende for
kvalitetsstandard 2.1.1. Rengøring grundpakke, R1-pakke. Der er en fejl i indstillingen.
Køleskabe rengøres hver 4. uge.
3.1.4. Midlertidige aflastningspladser
Der blev spurgt til om denne stadig var gældende med etablering af rehabiliteringspladser?
Ulla svarede, at dette gælder indtil de nye døgnrehabiliteringspladser er etableret, så udfases denne kvalitetsstandard i takt med at en ny for rehabiliteringspladser indfases. Nye
kvalitetsstandarder vil blive udarbejdet.

11.Orientering om velfærdsteknologi v/Henny Jessen (12-12.30)
Henny orienterede om tiltagene i 2014 på velfærdsteknologiområdet, hvor man primært
har koncentreret sig om Birkehøj. Der er bl.a. indkøbt følgende:
• El-cykel
• 2 simulatorcykler med program hvor man kan køre i velkendt natur
• Interaktivt gulv – kan også bruges på væg
• Trædepuder til træning af balance mv. – kan også bruges på væg
• Alle boliger har robotstøvsugere
• 1 DUKA- pc i caféen
• 3 Japanertoiletter til gangtoiletterne, så alle kan bruge dem
• 1 spiserobot
• Tre DUKA pc’ere til borgerne i enhederne i blok A
• Køkkenet har fået opgraderet og udbygget det eksisterende administrative
køkkensystem. Opgraderingen medfører at de enkelte afdelinger på plejecentrene fremover kan bestille mad via pc. Der arbejdes på at gøre caféerne pengeløse
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Bruger-Pårørenderådet på Birkehøj har været involveret i indkøbene og der ønskes mere
involvering.
•
•
•
•

PC-Caféen på Torstorp er oppe at køre.
Der er søgt om midler til at få flere DUKA pc’ere på plejecentrene
Der er etableret trådløst netværk på plejecentrene
Espens Vænge har afprøvet tablets som træning for borgere med KOL.

Vedr. planer for 2015:
Der skal udarbejdes en overordnet velfærdsteknologistrategi
Seniorrådet udtrykte ærgrelse over at de ikke var blevet mere inddraget i arbejdet.
Henny lovede, så vidt det er muligt, at flere, herunder også Seniorrådet, vil blive involveret i 2015.
Seniorrådet vil meget gerne være med i udarbejdelsen af en prioriteringsliste.
12.Status på vedtagelserne på temadagen den 8/8-14 – (bilag udsendt 24/10)
Bilaget blev taget til efterretning.
Dato for opfølgning på temadagen blev fastsat til:
Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 10.00-13.00 i Bygaden – inkl. frokost.
13.Besøg på Hjælpemiddeldepotet
Forslag: tirsdag den 17. marts 2015, kl. 13.30 - ?
Børge Mogensen tager kontakt til Jørn Jensen, Hjælpemiddeldepotet.
14.Boformer (fast)
Planlagt borgermøde den 5. februar 2015 om seniorbofællesskaber.

15.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Borgmestermøde den 11/12
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget

Planlægning af borgermøde i foråret
vedr. boformer. Arbejder på et program
som sendes til Seniorrådet
Efter borgermødet drøftes et evt. pilotprojekt med Bruger-pårørenderåd for
hjemmeboende borgere
SeniorNyt udkommer den 16/12

(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Intet nyt

(Jørgen Enøe)

Kostrådet

Meget positivt besøg på Birkehøj

(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Konstitueringsmøde i aften efter valg.
Måske er Seniorrådet med i kontaktgruppen igen?
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Besøg fra Ängelholm primo juni 2015.
Program som tidligere planlagt.
Der afventes flere oplysning bl.a. om
antal før der søges den internationale
pulje.
Afholdt møde.

(Inge Lundbye)
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16.Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Sengeløse – Tage har været forbi og hilse på
Birkehøj – der er møde onsdag den 10/12, dog uden Kirsten, pga. flytning af mødet.
Torstorp – har snakket rehabiliteringspladser og gennemgået tilsynsrapport
17.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Intet.
18.Eventuelt
•
4 deltager i Integrationsrådets halalfrokost den 17/12
•
Inge L. opfordrede alle medlemmer af Bruger-pårørenderåd til at tjekke om der er
afspritningsmaskiner på strategiske steder (fx ved indgangen og fællesarealer) på
de respektive plejecentre og melde tilbage på næste Seniorrådsmøde.
•
Inge L. opfordrede ligeledes til at mobiltelefoner er på lydløs under møderne og at
de kun var i brug ved livsvigtige tilfælde.
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