Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

7. maj 2014

Referat Seniorrådsmøde 5. maj 2014
Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00
Mødelokale: B101 (mødegangen stuen – blok B)

Formand
Næstformand

Mødeleder

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Leif Bentsen
Hans Behrendt
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Lisbeth Fæster
Inge Lundbye

Afbud
Jørgen Enøe

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

FASTE PUNKTER:
1. Godkendelse af referat fra møde den 31. marts 2014
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 13A – Lukket punkt
Nyt punkt 22 – Orientering fra repræsentantskabsmødet i Nyborg
Nyt punkt 23 – Evaluering af rundtur på Birkehøj Plejecenter
Nyt punk 24 – Eventuelt
Herefter blev dagsorden godkendt.
3. Valg af mødeleder til den 2. juni 2014
Inge Lundbye blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
 Status vedr. ombygning af Pensionisternes Hus
 Skovtur for pensionister. Seniorrådet fordelte sig på dagene som deltagere og ikke som guider. Børge giver besked til Borgerservice.
 Ældre Sagen afholder en temadag onsdag den 7/5 i Kulturcentret om ”Ensomhed”. Inge Jacobsen og Børge er inviteret og deltager. Børge holder oplæg om
Seniorrådets arbejde.
 Frivilligcentret har kontaktet Børge omkring rejseforsikring for alle over 70 år. Der
bliver et arrangement i september måned.
5. Meddelelser fra referenten
Intet nyt.
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
a) Bilag - Driftsstatus (99147-14) og Notat til regnskab april 2014 (99142-14)
Ros til Jørgen for et godt stykke arbejde.
7. Birkehøj Plejecenter
Der er afholdt møde den 7/4, endnu ikke noget referat herfra. Der er ansat en ny teamleder pr. 1/4. Den 16/5 afholdes valg til nyt Bruger-Pårørenderåd.
Der arbejdes med en ny måde at organisere arbejdet på Birkehøj på. Dette skulle give
mere indsigt i beboernes døgnrytme.
Beboerne i Kløverhuset flytter på Birkehøj 5. og 6. maj.
Kløverhuset har fået en ”straf” på 41.000,- kr. for for meget sygefravær.
Der kommer en invitation til Seniorrådet til indvielsen den 4/6.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
100340-14

Sagsnr.
13/26872

8. Nyt vedr. NærHeden / Gammelsø
Der har været afholdt borgermøde den 9/4, hvor borgmesteren og de 3 udbydere viste
planerne for området. Man regner med at foretage første spadestik i 2016.
9. Boformer
Der arbejdes med det i udvalget.
10.Seniorrådets synlighed
Børge holder oplæg om Seniorrådets virke på temadagen den 7/5 om Ensomhed.
11.Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde6/5-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 3/3-14
Ingen kommentarer
Resultat af gennemført udbud af vaskeordning mv.
Taget til efterretning
Resultat af gennemført udbud af madservice
Taget til efterretning
Plejetestamente
Taget til efterretning
Plejetestamente - folder
Taget til efterretning
Udgifter og udgiftsbehov samt udviklingen
Taget til efterretning
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.A – Opfølgning på Sundhedprofil 2013 og SundTaget til efterretning
hedsstrategi 2012-2014
5. A – 2. behandling, Demensstrategi 2014-2018
Høringssvar udarbejdet af Seniorrådet (dok. 101450-14)
6. I. – Udbud af hjemmeplejeydelser
Høringssvar udarbejdet af Seniorrådet (dok. 101454-14)
7. I. – Godkendelse af nye kvalitetsstandarder
Høringssvar udarbejdet af Seniorrådet (dok. 101459-14)
8. I. – Nøgletalsrapporten 2014 for Ældre- og
Taget til efterretning
Sundhedsområdet
9. I. – Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning
Taget til efterretning
2013
10. I. – Regnskabsmæssig efterkontrol af
Taget til efterretning
fritvalgsprisen 2013
10. I. – Økologi i Høje-Taastrup Kommune
Taget til efterretning
12.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)
a. Opfølgning af spørgsmål vedr. Seniorrådets økonomi
Seniorrådet fik besvaret spørgsmålene og sagen lukkes hermed. Hvis der opstår
udfordringer i forbindelse med budgettet, kontaktes Ulla.
b. Boligformer i de 4 distrikter
Efter en snak frem og tilbage om formålet og muligheden for dataindsamling, blev
det besluttet at Seniorrådet selv arbejder videre med tallene, men vender tilbage,
hvis de er udfordret.
c. Sundhedscenter evt. på Gasværksvej? (når de flytter til Kløverhuset)
Gasværksvej er sat til salg, så dette er ikke en mulighed.
d. Hilse på-møde med borgmester og udvalgsformand
Forretningsudvalget sender forslag til dagsordenspunkter til Ulla, hvorefter der
findes en mødedato for et møde mellem hele Seniorrådet og borgmesteren, udvalgsformanden og Ulla.
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13.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Lisbeth Fæster)

Teknik- og Miljøudvalget
(Kjeld Espersen)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Intet ud over punkt 4 samt nyt punkt
22.
Referat er udsendt. Der udarbejdes 3
høringssvar til ÆSU-mødet i morgen
Senior Nyt udkommer 20/5. Der er forsøgt kontakt til Sami Gökdemir fra ÆSU
vedr. en artikel til Senior Nyt
Kjeld har overdraget papirerne til Inge
J.
Inge været til møde den 24/4 omkring
indholdet i udvalgsarbejdet
Ingen møder siden sidst. Afventer nyt
om overordnet køkkenleder
Der er afholdt møde.
Inge L. er usikker på sin rolle i kontaktgruppen
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.

Alt er på plads undtagen FN-dagen.

(Kjeld Espersen)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Efter en drøftelse blev det besluttet at
Seniorrådet forbliver i Brugerrådet for
Pensionisternes Hus. Inge Lundbye er
fortsat Seniorrådets repræsentant.

13 A. Lukket punkt
14.Orientering fra bruger- og pårørenderåd
Referater fra de respektive bruger- og pårørenderådsmøder kan rundsendes til Seniorrådet, men erstatter ikke en kort orientering på Seniorrådsmøderne.
Birkehøj: se under punkt 7.
Henriksdal: ikke noget nyt siden sidst
Sengeløse: næste møde er 13/5
Torstorp: Inge Lise Clement stopper som leder af plejecentret og bliver leder af hjemmeplejen. Ellers intet nyt.
Baldersbo:
 Der bliver alligevel ikke indkøbt en bus sammen med Sengeløse
 Det overvejes at sætte de ekstra penge fra Ældremilliarden i hønsehold, akvarium
eller cykler
 Baldersbo skal betale 35.000,- kr. i forbindelse med for meget sygefravær
 Der er nye tiltag i forbindelse med medicingivning
 En plejeafdeling kører et forsøg med faste toiletbesøg/bleskift
 Et træningsprogram har gjort en beboer i stand til at flytte i ældrebolig - Seniorrådet udtrykte bekymring i forbindelse med opfølgning på denne beboer.
 Der ansættes ekstra assistenter til dement daghjem, da der bliver 4 ekstra pladser. Seniorrådet mener, at disse dagpladser bør ligge på Birkehøj Plejecenter.
NYE PUNKTER:
15. Erindringsdans på Birkehøj
Første seance er søndag den 25. maj kl. 14-16 på Birkehøj.
Kirsten og Lisbeth deltager.
16.Omsorgsprisen
Der var ikke den store interesse for denne pris fra borgmesterens side, så den bliver
formentlig ikke til noget i år.
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17.FN’s Ældredag
Intet.
18.Senior Nyt
Deadline 6/5, udkommer 20/5.
Leif skriver lidt om Nyborg-mødet.
19.Trøjer til Seniorrådet
Forslaget om ens trøjer til Seniorrådet blev nedstemt, og der benyttes navneskilte.
20.Aktiviteter med økonomi
FN-dagen, julefrokost
Evt. omsorgsprisen, hvis der er overskud til det.
21.Temaer/punkter til kommende møder
Ingen.
22.Orientering fra repræsentantskabsmødet i Nyborg
3 rådsmedlemmer deltog med 3 stemmer. Vedtægterne bliver ændret, hvilket formentlig
bevirker, at der næste gang kun kan afgives 2 stemmer.
Københavns Ældreråd og Frederiksberg indtræder i repræsentantskabet på ny.
Seniorrådets 3 forslag blev ikke vedtaget.
Forretningsudvalget drøfter om udgiften til den 3. deltager fremadrettet kan anvendes så
hele Seniorrådet kan deltage på 2. dagen ved næste møde.
Nogle steder har man på plejecentrene ansat en kok i stedet for en økonoma. Dette blev
set som en frisk idé, men Seniorrådet understregede at man er yderst tilfredse med
kommunens økonomaer.
Kirsten fremhævede et projekt fra Vesthimmerlands Kommune ”Rammer vi rigtigt med
det vi gør?” – slides fra dette kan findes på Danske Ældreråds hjemmeside.
http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2014/05/Erik-Stagsted.pdf
23.Evaluering af besøg på plejecentrene den 22/4-14
Der var enighed om at det havde været en meget positiv oplevelse, bl.a. også at se
medarbejdernes positive indstilling og hvor forskellige de enkelte plejecentre er. Det viste også den store forskel, der er på det at være plejecenterbeboer og hjemmeboende
borgere.
24.Eventuelt
Kartoflens dag er den 15. juni. Seniorrådet deltager på Henriksdal den 16. juni kl. 12.00.
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