Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

12-10-2015

Seniorrådsmøde 28. september 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand +
Ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen

Afbud
Hans Behrendt

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

Flemming Djurnø
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen
1. Godkendelse af referat fra møde den 31. august 2015
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer til den 2. november 2015
Inge Lundbye blev valgt.
4.

5.

Meddelelser fra formanden
 Seniorrådet fik endnu en 2. plads på Frivillighedsdagen i Taastrup. Der arbejdes på at få
en 1. plads i 2016.
 FN-dagen 1/10. Der er modtaget 12 indstillinger til Omsorgsprisen.
 Vestegnstræf i Hvidovre den 6/10-15
Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 29/9-2015
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 01.06.15
Politiske sager:
3.A – Status på udmøntning af seniorpolitikken
4.A – Status på hjertestartere og etiske overvejelser om større tilgængelighed
5.A – Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi
2015-2019
6.A – Høringssvar – Praksisplan for almen praksis
2015-18
7.A – Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejecentre
2014
8.A – Hurtigere indfasning af døgnrehabiliteringspladserne

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6. Meddelelser fra referenten
Intet.
7. Økonomi v/Flemming
Der er ca. 50.000,- kr. tilbage til resten af året, hvoraf den 7.000,- kr. er reserveret til Integrationsudvalget.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
232647/15

Sagsnr.
14/24961

Inge L. foreslog, at Seniorrådet på næste møde udarbejder en liste over hvilke aktiviteter Seniorrådet kunne tænke sig i 2016.
Seniorrådets Budget 2016 blev godkendt.
8. Tilmelding til konference om demens på Vingstedcentret den 16. november 2015
Flemming, Inge J. og Kirsten deltager.
9. ”Spring for Livet” (Idrætsdag for seniorer)
Børge har modtaget et program til dette års arrangement fra Vibeke Franzen, som inspiration/invitation til et samarbejde om et lignende arrangement i 2016. Seniorrådet vil gerne have
indflydelse på indholdet af et sådant arrangement. Punktet sættes derfor på dagsordenen til
mødet med de andre foreninger.
10. Invitation til andre foreninger til fællesmøde
Der var enighed om at invitere 2 personer fra hver af de samme foreninger som blev inviteret
sidst, hvor mødet blev aflyst. Datoen for mødet blev fastsat til torsdag den 19. november
2015 kl. 14-16 i Pensionisternes Hus, Bygaden. Frivilligcentret inviteres også.
Et punkt på dagsordenen er et evt. samarbejde omkring en arrangement a la ”Spring for Livet”,
med evt. nedsættelse af en mindre arbejdsgruppe.
11. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast) (kl. 11-12)
Ulla startede med at orientere om de store sager, der rør sig i øjeblikket på Ældreområdet,
herunder
 National Handlingsplan på Demensområdet. Danmark skal blive mere demensvenlig.
 Regeringen er kommet med finanslovsforslag hvor der er et udspil på 2 mia. kr. til
sundhed og ældre
 I økonomiaftalen er der igangsat et arbejde om at arbejde med et ny oplæg til ”det nære sundhedsvæsen”
 HTK’s budgetforlig forventes godkendt 8. oktober.
Herefter en kort gennemgang af de relevante politiske sager:
3.A – Borgermødet på Torstorp den 23/11 har bl.a. indspark fra Seniorrådet og Integrationsrådet fra et borgermøde på Baldersbo i foråret. Ulla håber at se Seniorrådet til borgermødet.
Invitation udsendes snarest.
4.A – Ulla forklarede baggrunden for, at administrationen ikke kan anbefale opsætning af
hjertestartere alle steder i kommunen, inkl. på alle plejecentre. Torstorp Plejecenter har en
særlig målgruppe, hvorfor der opsættes hjertestarter her.
Seniorrådet konstaterede, at deres høringssvar ikke har ændret noget, men er tilfredse med
at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.
6.A – Praksisplan blev udarbejdet i et samarbejde mellem kommuner, regioner og PLO, hvilket giver indflydelse på indsatser på sundhedsområdet, bl.a. øget tilgængelighed, akut tilbud,
medicin m.m.
Seniorrådet er enige i de 5 punkter, der er fremhævet.
Inge J. fortalte at Regionsældrerådet udarbejder høringssvar. Inge sender det til Ulla når det
er udarbejdet.
7.A – Der er fortsat udfordringer med dokumentation, medicin og retssikkerheden. Vi vil nok
aldrig opleve, at der ikke kommer anmærkninger. Der er to plejecentre som ikke skal have
tilsyn i år.
8.A – Indfasning af rehabiliteringspladser er en udfordring for nogle pårørende. Plejecentret
kan tilbyde flytning for at indfase rehabilitering for at imødegå de pårørendes ønsker. Inge
supplerede med at der fra hendes syn har været en fin proces på Torstorp.
Vedr. spørgsmål fra Seniorrådet omkring udgifter til flytning svarede Ulla, at hvis borgerne
flyttes til en større bolig på fx Birkehøj bliver det udgiftsdrivende.
Inge L. nævnte en sag om uprofessionel handlemåde hos en borger ved en uuddannet i
hjemmeplejen. Ulla bringer videre til leder af hjemmeplejen.
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Børge køber, på vegne af Ulla, en buket til Astrid Krag i forbindelse med FN-dagen. Bilag til
Ulla.

12. Boformer (fast)
Intet nyt.
13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet nyt.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Lundbye)

Teknik- og Miljøudvalget

Aflyst møde i sidste uge. Ikke nogen ny mødedato.
Idéen om et Bruger- pårørenderåd for hjemmeboende er forelagt Danske Ældreråd.
Leif gav en status på arbejdet med Seniorguiden.
Senior Nyt udkommer 21/10. Indhold; boformer, frivillighedsdag, økonomi, nødkald,
FN-dagen.
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Kostrådet

Intet nyt.

(Leif Bentsen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Kontaktgruppen for frivillige

Intet nyt.

(Inge Lundbye)

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

FN-dagen er planlagt. Der er solgt ca. 125
billetter. Økonomien er på plads.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Intet nyt.

(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget
(Inge Lundbye, Børge Mogensen, Hans Behrendt,
Flemming Djurnø)

Inge L. har indkaldt Afshaa til møde mandag
den 21/9 med resten af Integrationsudvalget
vedr. planlægning af borgermøde den 17/11
- omkring indhold, forplejning mm.
Afshaa mødte ikke op og Inge hørte intet fra
hende. Inge L. sendte en mail til Afshaa omkring forventningerne til mødet, men hørte
stadig intet fra hende.
Seniorrådet har derfor besluttet, at Inge
L. skriver til Afshaa, at Seniorrådet d.d.
har besluttet ikke at gå videre med planlægning af et borgermøde, når Integrationsrådet ikke er interesseret i et samarbejde og de modtagne midler derfor
vil blive returneret.
Politikerne vil blive orienteret via referatet fra Seniorrådsmødet.

14. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – intet nyt
Birkehøj/Kirsten – referat er udsendt. Afventer besked om evt. ombygning. Der arbejdes på at
etablere en støtteforening i lighed med Solstrålen og SengeløseVennerne.
Henriksdal/Hans – intet nyt.
Sengeløse/Flemming – Flemming har ikke nået at tage kontakt til Sengeløse
Torstorp/Inge J. – stadig gode møder. Gamle møbler bliver sat i caféen, så andre plejecentre
kan tage dem for et lille beløb.
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15. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Hvilke aktiviteter kunne Seniorrådet ønske sig i 2016, fx besøg omkring boformer, velfærdsteknologi m.m.
 Hvem deltager i HTK’s julefester den 9. og 10. december?
16. Eventuelt
 Seniorrådets julefrokost bliver mandag den 7. december 2015 fra kl. 13.00 i Pensionisternes Hus.
 Evaluering af Frivillighedsdagene – Inge L. undrede sig over den store forskel, der er på
de to steder i form af hjælp til op- og nedtagning af boder. Inge J. henvender sig til
formanden Frederik Hansen omkring udfordringerne.
 KKR = KommuneKontaktRåd
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