Referat

Sundheds- og Omsorgscentret
Seniorrådsmøde 31. august 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødegangen)
Medlemmer
Formand
Børge Mogensen
Næstformand
Inge Jacobsen
Ordstyrer
Flemming Djurnø
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

15. september 2015

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11.00-12.00)
Annette Petersen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. august 2015
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 7a ”Konstituering af udvalg”. Dagsorden blev herefter godkendt.
3. Valg af ordstyrer til den 28. september 2015
Inge Jacobsen blev valgt.
4.

Meddelelser fra formanden
 Seniorrådet vandt 2. pladsen på Frivillighedsdagene i Hedehusene
 Børge besvaret mail fra Kjeld Espersen
 Den udleverede ordstyrerplan blev godkendt
 Orienterede om Seniorkort i Kulturcentret kl. 14.00
 Savnede referat fra seneste borgmestermøde

5. Politiske sager – Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar, som omdeles på mødet.
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 1/9-2015
Meddelelsessager:
Referat Seniorrådsmøde 01.06.2015
Konsekvenser af landsretsdom vedr. borgerstyret
personlig assistance efter §95
Status på partnerskabsaftale med veteransport 2014

Seniorrådets beslutning

Politiske sager:
Ingen

Til efterretning eller høringssvar

6.

Til orientering

Taget til efterretning
Taget til efterretning

Meddelelser fra referenten
 Nye vouchers til det trådløse net i mødecentret udleveret
 Datoer Seniorrådsmøder 2016 udleveret
 Savner en oversigt over hvem der sidder i hvilke udvalg. Nyt punkt 7a.

7. Økonomi v/Flemming
Flemming gennemgik status. Afventer endeligt regnskab for borgermødet 18/5, Ängelholm-besøget samt afslutning af august måned.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
217412-15

Sagsnr.
14/24961

Seniorrådet drøftede overførsel af beløb fra sidste års FN-dag.
Seniorrådet drøftede administrationens svar vedr. anden brug af diætmidler for udtrådte
medlemmer.
7a. Konstituering af udvalg
Forretningsudvalget: Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen, Flemming Djurnøe
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg: Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye
Kommunikationsudvalget: Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Lundbye
Teknik- og Miljøudvalget (Trafik- og sikkerhedsudvalg) Inge Jacobsen
Kostrådet: Leif Bentsen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnøe
Kontaktgruppen for frivillige: Inge Lundbye
Ad.hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag m.m.: Hans Behrendt
Brugerrådet for Pensionisternes Hus: Inge Lundbye
Integrationsudvalget: Inge Lundbye, Hans Behrendt, Børge Mogensen, Flemming Djurnøe
Repræsentant på Sengeløse Plejecenter – Flemming Djurnøe
8. Dialogmødet den 10/9-15
Leif, Hans, Inge L., Børge deltager. Helle tilmelder.
9.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast) (kl.11-12)
a. Orientering fra ÆSU-mødet 11/8 (fast)
 Hjertestartersagen blev taget af. Den skal yderligere belyses i forhold til plejecentre og tilgængelighed i kommunen.
Inge Jacobsen har udarbejdet et høringssvar, som gives videre til Ældre- og
Sundhedsudvalget.
 Seniorbofællesskab blev vedtaget. Der skal drøftes vider med Nærheden om
processen og egnede arealer i kommunen skal undersøges.
 Boligprognosen blev taget til efterretning. Myndighedsteamet arbejder med at
skærpe kriterierne for ældreboliger. Der er igangsat et samarbejde med boligselskaberne omkring mere egnede boliger.
 Budgetanalysen blev taget til efterretning.
ÆSU-mødet 1/9:
 Budgetdrøftelse
 Temadrøftelsen handler om Akutteamet
 Konsekvenser for afgørelse i §95-sag.
 Veteransport – årlig tilbagevendende status.
b. Velfærdsteknologi
 Der er ved at blive udarbejdet proces for velfærdsteknologistrategi for HTK. Der
er og arbejdes fortsat med velfærdsteknologi; bl.a. støttestrømpeprojektet, forflytninger, lift i forbindelse med fald m.m.
 Oplæg til proces for ny velfærdstrategi skal besluttes forud for der kan igangsættes en bredere involvering. Ulla orienterer når der er noget nyt.

Andre spørgsmål/kommentarer:
Børge nævnte overførsel til FN-dagen. Ulla tager med tilbage og undersøger sagen.
I næste uge kommer budgetmaterialet til høring. Ulla sender et link ud til hjemmesiden
omkring den 9. eller 10/9
Annette Petersen besvarede følgende spørgsmål fra Seniorrådsmødet 10/8-15:
a. Hvordan visiteres og anvises borgere til ældreboliger?
Borgeren sender ansøgning. Visitationen taler med borgeren i hjemmet om de fysiske udfordringer borgeren har fx trapper, behov for særlig indretning af bolig.
Vurderer om der er tale om varig nedsættelse af funktionsevne. Hvis man er et
par kan begge flytte i ældrebolig.
Der anlægges en helhedsvurdering med udgangspunkt i borgerens funktionsevne
ved afgørelse.
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Når en ældrebolig bliver ledig, vurderes ansøgningerne efter det største behov lige
nu. Det er desværre en udbredt misforståelse, at man kan få en ældrebolig, når
man har solgt sit hus. Det kan man ikke – det er kommunen ikke forpligtet til.
Forslag om at dette skrives på hjemmesiden, når man reviderer materialet.
Hvis der er tale om et lige behov, ser man på ventelisten.
Hvis en visiteret ægtefælle dør efter indflytning, kan den tilbageblevne ægtefælle
blive boende.
Man kan ikke få en ældrebolig, hvis årsagen til ansøgningen er, at man ikke længere magter at passe sin have.
b. Hvordan gør man konkret med boligændringer?
Det vurderes om ændringerne hjælper til at gøre boligen egnet til personer med
varige funktionsnedsættelser. Det drejer sig om fastgjort inventar som fx loftslift,
dørtrin der skal fjernes, håndgreb i bad, og helt op til en tilbygning til et handicappet barn.
En terapeut tager ud og ser på boligen og bevilger ud fra besøget og en snak med
de involverede. Hvis det drejer sig om mindre ændringer har Hjælpemiddeldepotet en tømrer ansat som udfører boligændringen. Ved større ændringer sættes
eksterne håndværkere på sagen fx ved installering trappelift i et hus. Ændringerne foretages ud fra en samlet vurdering ud fra borgerens ønsker om at blive boende.
Der må ikke etableres trappelift i etagebyggeri af hensyn til brandmyndighederne.
Der er ingen egenbetaling på boligændringerne, med mindre man ønsker
”guld”vandhaner m.m.
Hvis der sker en værdiforøvelse af boligen optages pant, som forfalder ved fraflytning.
Kommunen retablerer ved fraflytning i lejeboliger.
c. Hvordan kan man få aflastning i hjemmet til demensramte, når man ikke ønsker
Ældre Sagens demensaflastere eller daghjemsplads?
Kvalitetsstandarderne giver mulighed for afløsning fast hver uge eller ved særlige
lejligheder – ikke over et døgn!. Der sker en faglig vurdering om den demente kan
være alene hjemme eller ej, hvor demenskonsulenten inddrages.
10. Boformer (fast)
Afventer referat fra seneste borgmestermøde, men boformer sættes på dagsorden til
næste borgmestermøde.
11. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet nyt.

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget
( Inge Jacobsen)

Ingen møder siden sidst.
Flemming foreslog at udvalget tog
velfærdsteknologi med i deres udvalg. Fortalte om demobolig i København.
Senior Nyt udkom i tirsdags.
Evaluering af Senior Nyt:
-årsmøde var gammel nyt!
Leif havde gamle nr. af Senior Nyt
med på Frivillighedsdagen.
En ny Seniorguide er på vej. Fotodag 19/8, hvor Leif deltog. Møde
3/9 med fotogennemgang.
Inge L. skriver indlæg til næste
Senior Nyt om Gældsorientering i
Paraplyen.
Der afholdes 2 møder om året, 1 i
relation til vejsyn
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Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget

Det Danske Madhus fik god PR på
Frivillighedsdagen. Seniorrådet
drøftede kvaliteten af maden
Afholdt møde i torsdags.
Frivillighedskonference 12/11
FN-dagen er planlagt. Børge køber
5 billetter til Seniorrådet.
Datoer for julefesten:
Ängelholm 500 års fest:
Den officielle invitation styres fra
Byrådssekretariatet.
Afholdt møde. Nikolaj er ikke længere vicevært. Der blev snakket
om forskellen på de to pensionisthuse
Møde i september.

(Inge Lundbye)

12. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – har udsendt referat og blad
Birkehøj/Kirsten – møde på onsdag
Henriksdal/Hans – møde i næste uge
Sengeløse/
Torstorp/Inge J.
– God snak om behov og mål for borgere til rehabilitering
-Café-funktioner – plads til borde/stole indskrænket pga. opstilling af pc’ere
-Hvis borgerne kommer for tæt på lukketid i cafeen er der tit ikke noget mad!
13. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Ingen.
14. Eventuelt
 Budgethøringsmøde m/diæter torsdag den 17/9 kl. 9.00 – 13.00 i Pensionisternes Hus. Høringsperioden er 10-22/9-15.
 Kirsten forslog, at der ingen inviteres til møde med de andre foreninger. Punktet
sættes på dagsordenen til næste møde.
 Inge J. har undersøgt sagen om manglende tilgængelighed hos læger. Det er regionen der har ansvaret. Bent Rasmussen fra Danske Ældreråd er enig i problematikken. Patientinddragelsesudvalget drøfter.
 Inge L. god frivillighedsdag i Hedehusene, men flere borgere savnede at se formanden for Seniorrådet.
 Inge L. – det gamle posthus i Hedehusene ombygges til nyt lægehus.
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