Referat

Sundheds- og Omsorgscentret
Referat Seniorrådsmøde 1. juni 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødegangen)
Medlemmer
Formand
Børge Mogensen
Næstformand
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Ordstyrer
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Leif Bentsen

3. juni 2015

Afbud
Susanne Tracy

Øvrige deltagere
Demenskoordinator Gry Segoli (11.30-12.00)
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. maj 2015
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer til den 10. august 2015
Kjeld Espersen blev valgt.
4.

Meddelelser fra formanden
 Susanne Tracy udtræder af Seniorrådet med omgående virkning. Referenten undersøger hvem der træder i stedet.
 Seniorrådet har modtaget 7.000,- kr. fra Integrationspuljen. Inge Lundbye indkalder Børge og Inge J. til møde omkring anvendelsen af pengene.
 Ældreforums årsrapport blev udleveret til Seniorrådet
 Frivillighedsdag – 29/8 i Hedehusene og 5/9 i Taastrup. Seniorrådet skal være
mere aktive i år, bl.a. med mad fra madhusene og fremvisning af hjælpemidler.

5. Politiske sager – Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 2/6-2015
Meddelelsessager:
Referat Seniorrådsmøde 13.04.2015
Status for ansøgning om godkendelse af forsøg med
midlertidige hjælpemidler
Politiske sager:
4.A – Fagligt indhold i det kommende sundhedscenter
5.A – Uddannelsesniveauet i ældreplejen
6.A – Hjemtagelse af kræftforløbsprogram
7.A – Ledelsesinformation maj 2015
8.I -2. budgetopfølgning 2015 for ÆSU
9.I – Kvalitetsstandard for døgnrehabilitering og
hverdagsrehabilitering
10.I – Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgsprisen 2014
11.I – Innovationsprojektet Lighed i sundhed –
det videre arbejde med innovationskoncepterne
Sagsbehandler
HellePe

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Til efterretning eller høringssvar
Seniorrådet udarbejder høringssvar
Seniorrådet udarbejder høringssvar
Seniorrådet udarbejder høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

Doknr.
132978-15

Sagsnr.
14/24961

Diverse spørgsmål som opstod i forbindelse med gennemgang af de politiske sager, bliver sat på dagsordenen til næste Seniorrådsmøde, da Ulla ikke havde mulighed for at
deltage på dette møde.
6. Meddelelser fra referenten
Intet.
7. Økonomi v/Flemming
Intet nyt. Har ikke modtaget økonomirapporter fra ØDC
Referenten kontakter ØDC.
8. Hvordan gik det i Nyborg 11.-12. maj v/Kirsten, Inge J., Flemming og Kjeld
Deltagerne orienterede fra mødet. Der kommer en artikel i næste nr. af Senior Nyt.
9. Høringssvar
Seniorrådet besluttede, at der ikke sættes personlig underskrift på høringssvar, men blot
underskriver med Seniorrådet.
10. Ny Seniorguide
Leif orienterede om at der var afholdt møde i arbejdsgruppen og at næste møde er den
9/6.
Børge ønsker, at Seniorrådet er mere involveret i Seniorguiden og evt. står som udgiver
af Seniorguiden. Ønsker desuden, at der kommer en beskrivelse i Seniorguiden om hvad
Seniorrådets udvalg arbejder med.
11. ”Glostrupmodellen”
Det blev besluttet, at Glostrupmodellen drøftes på mødet med borgmesteren den 8/6.
(bilaget er efterfølgende sendt til Ulla Callesen, som sender det ud med dagsordenen).
Der var flertal for, at modellen blev drøftet på borgmestermødet, før man inviterede en
repræsentant fra Glostrup til at forklare modellen.
12. Borgermødet 18. maj – hvordan kommer vi videre?
 Punktet kommer på mødet med borgmesteren den 8/6.
 Seniorrådet ønsker en tættere kontakt til Handicaprådet og evt. Ældre Sagen for
at komme videre.
 Seniorrådet ønsker et møde med hele Ældre- og Sundhedsudvalget for at forklare
hvad Seniorrådet vil med projektet boformer – et møde uden deltagelse af administrationen. Børge spørger Flemming Hansen på borgmestermødet.
 Seniorrådet ønsker at starte i det små – kan der gøres noget ved borgernes nuværende boliger, mens de venter på en ældrebolig – evt. gøre boligerne mere
fleksible, så borgerne evt. kan blive boende?
13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Punktet udgår, da Ulla ikke deltager i mødet.
14. Orientering om værgemål v/demenskoordinator Gry Segoli (11.30-12.00)
Der er meget lang behandlingstid (ca. 8 måneder) i statsforvaltningen i forbindelse med
værgesager.
Demenskonsulenterne arbejder meget med fuldmagter, så man undgår værgemål.
De arbejder med 2 forskellige former for fuldmagter – generel fuldmagt og økonomisk
fuldmagt.
Den generelle fuldmagt bruges fx når der skal søges om hjemmehjælp, opsiges lejemål
m.m. Demenskonsulenterne tager en snak med borgeren i god tid inden der bliver brug
for fuldmagten.
Demenskonsulenterne deltager ikke i mødet, hvor fuldmagten udfyldes.
Der er 2 vitterlighedsvidner som underskriver fuldmagten og borgeren er klar over hvad
der foregår.
Den økonomiske fuldmagt bruges i forbindelse med bankanliggender og bankerne har
deres egen fuldmagt som de bruger.
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Værgemål bruges f.eks. for at undgå økonomisk misbrug. Her er kommunens pensionsteam ind over.
Ved demente borgere som ikke har fået udarbejdet en fuldmagt da de var friske og som
bor alene, vurderes det konkret i hvert enkelt tilfælde, om det er forsvarligt, at de bor
alene eller om der evt. skal anvises en midlertidig aflastningsplads.
Demenskonsulenterne tager en snak med borgeren og forklarer sagen, hvis pårørende
synes at tiden er inde til at få udarbejdet en fuldmagt.
Der anvendes 2 §§ i forbindelse med værgemål:
§5 – her kan man lave værgemål til specifikke situationer, som borgeren ikke kan overskue, fx en flytning.
§6 – her bliver borgeren umyndiggjort. Bruges specielt hvis borgeren tidligere har været
ude i økonomisk misbrug eller har en frontallap skade eller lignende.
Hvis man ingen pårørende har/eller ikke har nogen i omgangskredsen, der ønsker at være værge, kan man få en advokat som beskikket værge. Det er et stort arbejde at være
værge og det koster borgeren ca. 5.000,- kr. om året, at have en beskikket værge.
15. Boformer (fast)
Se under punkt 12.
16. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Forretningsudvalgets kommissorium
blev vedtaget
Ikke afholdt møde

(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget
( Inge Jacobsen)

Kostrådet

Senior Nyt udkommer 23/6. Møde den
9/6 om indholdet.
Der var ingen pressedækning ved borgermødet den 18/5. Leif har selv skrevet oplæg til Lokalavisen.
Skal lokalavisen dække Ängelholmbesøget med artikel i avisen den 16/6
med opfølgning i SeniorNyt ugen efter?
Børge glædede sig over den megen omtale i lokalavisen.
Inge J. kontakter borgere, hvis der er
noget de skal være opmærksomme på i
forbindelse med næste vejsyn.
Intet nyt

(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Møde i aften

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen
(Inge Jacobsen)

Der vil blive vist hjælpemidler frem på
frivillighedsdagen.
Inge J. vil skrive et uopfordret brev til
ÆSU v/Flemming Hansen om velfærdsteknologi.
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Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest,
FN dag m.m.
(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Ängelholm-besøget. Hans udleverede et
internt program for dagen. Besøget i
Fløng skov er på plads. Referenten
trykker skovkort i A3 til turen.
Pensionistskovturen.
De første ture er kørt. Der var generelt
enighed om, at det ikke er det mest
hensigtsmæssige sted – for stort og
kedeligt. Der var problemer med sikkerhedsseler til kørestolsbrugere i bussen.
Næste skovtur er den 10/6.
Inge L. orienterede fra mødet

(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget

Se under punkt 4.

(Inge Lundbye)

17. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Birkehøj/Kirsten: møde på torsdag
Henriksdal/Hans: mødet rykkes
Baldersbo/Inge L: har udsendt referat
Torstorp/Inge J.: var ikke til stede på sidste møde
Sengeløse: har ingen repræsentant pt.
18. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Birkehøj Plejecenter har 1 års dag den 4/6. Flere fra Seniorrådet deltager.
Kirsten sender tidspunkt ud.
Hvem deltager i Kartoflens Dag den 15/6?
19. Eventuelt
Intet.
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