Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

21. december 2015

Seniorrådsmøde 30. november 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer

Ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Læge Peter Mathiassen
(12-13)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 2. november 2015
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 11. januar 2016
Hans eller Inge J.

4.

Meddelelser fra formanden
 Ole Møller fra Nærheden er inviteret til at deltage på Seniorrådsmødet den 1. februar, hvor Seniorrådet kan komme med input til Nærheden.
 Seniorrådet savner et referat fra seneste møde med borgmesteren
 Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg afventer invitation fra Ulla til møde omkring
etablering af Bruger- og Pårørenderåd for visiterede hjemmeboende
 Der bliver alligevel opsat hjertestartere uden for alle plejecentrene, såfremt ÆSU
finder finansiering til det.
 Forhøjelse af priser på Fløng Seniorsvømning er endnu ikke besluttet
 Der var flere af Seniorrådets medlemmer der desværre ikke kunne deltage i Borgermødet omkring Seniorpolitikken pga. snemængderne. Referat fra mødet udsendes til deltagerne.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 1/12-2015
Meddelelsessager
Til orientering
Udmøntning af budgetanalysens anbefalinger 2015
Referat Seniorrådsmøde 31.8.15
Politiske sager:
4.A – Prioritering af strategiske mål for fordeling af
§79-puljen i 2016
5.A – Status på udmøntning af demensstrategien
2014-2018
6.A – Status på sundhedsfremmepuljen 2015
7.A – Ledelsesinformation oktober 2015
8.I – 3. budgetopfølgning 2015 for Ældre- og Sundhedsudvalget
9.I – Kvalitetsstandarder 2016
10.I – Samling af hele tandplejens budget i Ældreog Sundhedsudvalget
Sagsbehandler
HellePe

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

Doknr.
302518/15

Sagsnr.
14/24961

Vedr. 6.A – Status på sundhedsfremmepuljen 2015:
Seniorrådet ønsker tilføjet følgende sidst i Sagsfremstillingen:
 Etablering af Bruger- og pårørenderåd for visiterede hjemmeboende borgere.
Samme tekst ønskes tilføjet som et ekstra punkt lige over sidste afsnit under Perspektiver
for 2016.
6. Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.
7.

Økonomi v/Flemming
Flemming udleverede bilag med rådighedsbeløb for resten af året samt endelig opgørelse
over borgermøde den 18/5-15 og besøget fra Ängelholm 10/6-15
a) Overførsel af tilskud til Integrationspuljen
Seniorrådet var enige om at overføre beløbet på 7.000,00 kr. til 2016 og igen forsøge
at etablere et samarbejde med Integrationsrådet i 2016.
b) Forudbetaling til Danske Ældreråd – er der penge?
Det er ikke muligt regnskabsmæssigt at forudbetale en udgift.
Seniorrådet bad referenten undersøge om det er muligt at Seniorrådet kan få et købekort til fx Føtex.

8.

”Spring for livet”
Der var lidt forskellige holdninger til om Seniorrådet skal stå for arrangementet, eller blot
deltage i planlægning og udførelse.
Hvis arrangementet finder sted i efteråret 2016, foreslår Seniorrådet at det bliver i en mindre målestok end hvis det bliver afholdt i 2017, hvor man så foreslår at benytte TIKhallerne.

9.

Ängelholm v/Hans Behrendt
Flere gav udtryk for utilfredshed med, at ikke hele Seniorrådet kan deltage i Ängelholms
jubilæum næste år, da Seniorrådet fik en mundtlig invitation af Ängelholms Seniorråd under deres besøg den 10/6-15.
Leif refererede fra et Rotary-arrangement i Handicaporganisationernes Hus.

10. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast) (kl. 11-12)
a) Den nye finanslov, planer for inddragelse af Seniorrådet i HTK’s planer?
Ulla orienterede om Finansloven, der først bliver endeligt vedtaget senere på måneden, så det hele er lidt med forbehold.
Værdighedsmilliarden (varme hænder og kompetenceudvikling). Der skal i 2016, 2017
og 2018 aflægges særskilt regnskab for midlerne. Fra 2019 bliver det et bloktilskud.
Der skal udarbejdes en værdighedspolitik. Dog overvejer man at arbejde værdighedspolitikken ind i Seniorpolitikken.
b) Klippekort, overførelse af evt. opsparede timer?
Det er ikke muligt at overføre opsparede timer til næste år.
c) Kørselshjælp til vågetjeneste fra §79-puljemidler?
Ja, centret kan finde finansiering hertil via § 79 i 2015. Fra 2016 skal Ældre Sagen ansøge herom i § 79 puljen .
d) Kvalitetsstandarder – kan man frasige sig et rehabiliteringsophold uden at
miste sin hjælp?
Motivationen er den afgørende. Kan borgere ikke motiveres, skal de selvfølgelig have
hjælp, dog er det ikke en udfordring.
e) Forskel på Daghjem og Dagcenter?
Der er et lovmæssigt krav om daghjem. Dagcenter er en KAN-opgave.
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f) Funktioner på Sundhedscentret på Espens Vænge
I dag bruges Espens Vænge primært til genoptræning foruden at de huser 2 plejegrupper.
Fremadrettet vil Sundhedscentret danne rammen om træning, den brede forebyggelse
for alle borgeren og kronikersundhedsområdet, dvs. forløbsprogrammer, kronikere;
diabetes, KOL, demens, lænde/ryg samt kræft.
Der vil være fokus på fremskudte sundhedsindsatser rundt i HTK.
Der er et tæt tværgående samarbejde omkring forebyggelse og sundhed, særligt mellem SUOC og SHC omkring de psykisk syge.
Ulla orienterede til sidst om, at ÆSU på mødet den 3/11, godkendte de ændrede kriterier for
ældreboliger samt forsøgsordningen med midlertidige hjælpemidler. Kvalitetsstandarden forventes godkendt i Byrådet 15. december.
11. Boformer (fast)
Intet nyt.
12. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet ud over formandens bemærkninger

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

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Intet nyt

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

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

Teknik- og Miljøudvalget

Efterlyser 2016-datoer til Senior Nyt.
Seniorguiden er forhåbentlig klar inden jul.
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Leif Bentsen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

Leif indkalder til besøg i januar hos KRAM i
Køge. Punkter fra sidste Seniorrådsmøde
medtages.
Julefrokosten på Henriksdal var for dyr i forhold til hvor lidt mad man fik.
Frivillighedskonference afholdt.
Inge fortalte om psykisk udsatte der blev frivillige i Paraplyen og efterfølgende fik det
bedre.
Intet nyt.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

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

Der er indkøbt en ny nøgle til huset
Udlejning af huset kan kun ske til eget brug
og ikke fx et barnebarns fødselsdag!
Problematikken drøftes på ny i januar. Inge
L. overvejer om hun vil fortsætte som formand for udvalget.

13. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – møde den 8/12
Birkehøj/Kirsten – intet nyt
Henriksdal/Hans – intet
Sengeløse/Flemming – første møde 8/12
Torstorp/Inge J. – julearrangement blev aflyst på grund af snestorm
14. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Dagsordenspunkter til mødet 1/2, hvor Ole Møller deltager:
 Bofællesskaber
 Nytænkning inden for demens – erfaringer fra demenslandsbyen Hogeweyk, Holland
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Erfaringer fra Århus
4 punkter i Seniorpolitikken

Børge sender udkast til dagsordenspunkter til Seniorrådet inden fremsendelse til Ole Møller.
15. Fast tilknyttede læger på plejecentre v/læge Peter Mathiassen (kl. 12-13)
Peter Mathiassen supplerede sit Power Point oplæg (vedlagt- dok. 304424-15) med følgende:
 National forskningscenter for velfærd (SFI) har iværksat et pilotprojekt ”Læger på plejecentre” på 7 plejecentre fordelt over hele landet. Forsøget kører med satspuljemidler
i en periode hvorefter forsøget stopper. De borgere der er med i ordningen fortsætter,
men ikke resten.
 Den gennemsnitlige alder for borgere, der kommer på plejecenter er 84 år
 Borgere lever i gennemsnit 2,5 år efter de er kommet på plejecenter
 Kommunen betaler lægerne for at undervise personalet på plejecentrene
 De benytter ISBAR kommunikation;
I= identifikation, S= situation, B=baggrund, A=analyse, R=råd
 Har besøgt alle plejecentre i kommunen. Svært at få en læge ud selv til medicingennemgang som er et lovpligtigt krav. – Meld lægen, hvis han/hun nægter at besøge.
 Husk at der er tale om en privat virksomhed

Spørgsmål til Peter Mathiassen:
 Hvordan får man lægerne til at forstå at ældre på plejecentre har ligeså stort krav på
hjælp som en med halsbetændelse der møder op i konsultationen?
Svar: Pengene styrer! – almen praksis er billigere end hvis lægerne er ansat på hospitalet
 Hvad skal personalet undervises i?
Svar: bl.a. skriftlig kommunikation, obs. på væskemangel, liggesår m.m.

16. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 13.30.
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