Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

29. januar 2015

Referat til Seniorrådsmøde 2. februar 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A182 (til højre for mødegangen–ind ad grøn
Medlemmer
Afbud
Formand
Børge Mogensen
Tage SørenNæstformand
Inge Jacobsen
sen
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Ordstyrer
Jørgen Enøe
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Leif Bentsen

glasdør og så til højre)
Øvrige deltagere
Ulla Callesen (kl. 11-12)
Inger Marie Steenbjerg (referent)
Flemming Djurnø deltager
som gæst.

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. januar 2015
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med rettelser.
3. Valg af ordstyrer til den 2. marts 2015
Kjeld Espersen
4. Meddelelser fra formanden
Invitation fra Astrid Krag til at besøge Christiansborg. Forslag til datoer: 16. og 30.
marts 2015.
Borgermestermødet er flyttet fra 25. februar til den 4. marts 2015.
Møde med boligudlejerne: 12. februar og 17. februar 2015.
Regions Ældremøde i Hillerød den 11. marts 2015 - Inge Jacobsen og Leif Bentsen
deltager.
5. Meddelelser fra referenten
Svar fra Banedanmark. Ulla Callesen synes, at forvaltningen skal svare dem, at vi respekterer deres svar, men vi synes, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke sker noget nu.
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
a) Bilag – Driftsstatus (-15)
7. Jørgen Enøes rolle fremover?
Oplæg fra Jørgen til at bistå som konsulent. Han har foreslået, at han deltager 2 gange årligt (ca. 750 kr. pr. møde) samt bistår den nye kasserer i den første periode.
Det bliver afgjort på næste møde, hvorvidt man ønsker Jørgens bistand.
Flemming Djurnøe præsenterer sig.
8. Temadag den 17. marts
Kirsten Dahlmann planlægger dagsordenen til temadagen i samarbejde med Forretningsudvalget. Mødelokale bookes i Pensionisternes hus.
9. Valgmøde til Danske Ældreråd den 4. marts
Inge Jacobsen og Kjeld Espersen deltager i temamødet om kvalitetsstandarder, og
Børge Mogensen deltager i valghandlingen.

Sagsbehandler
IngerSt

Doknr.
33290-15

Sagsnr.
14/24961

10.Foreningsmøder 2015
Seniorrådets møde med alle ældreforeninger. Børge undersøger hvilke datoer, den
store sal i Pensionisternes Hus er ledig.
11.Forsikring af frivillige (se Lokal-avisen i uge 4)
HTK retter henvendelse til ministeriet.
Bilagene, der blev udleveret på Ældre- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2015,
udleveres til medlemmerne.
12.Politiske sager – Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar, som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 3/2-2015
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 01.12.2014
Høje-Taastrup Kommunes tilslutning til aftale om op- Taget til efterretning
rydning i forbindelse med igangsætning af det Fælles
Medicin Kort
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.I – Årsberetning om magtanvendelse på ældreTaget til efterretning
området 2014
5.I – Klippekortsordning for de svageste hjemmeHøringssvar
hjælpsmodtagere.
Bilag: Sagsfremstillinger
Ad 4.I - Mangler medicinhåndtering f.eks. knusning af piller samt bord på kørestol.
Ad 5.I - Det er et godt initiativ, men hvad sker der i 2017. Der mangler kvalitetsstandarder for ordningen.
13.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00)
a) Borger og pårørendeudvalg pr. distrikt (hvad gør vi?)
Borgerinddragelse vil ske på en anden måde.
Ulla foreslår, at én eller to fra Seniorrådet deltager i arbejdet. Det aftales, at Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget deltager
Forvaltningen sender forslag til mødedatoer.
b) Forsikring på plejecentrene
Personalet sørger for, at alle borgere eller pårørende orienteres om, at den enkelte selv skal sørge for forsikring. Døren skal låses, når de forlader boligen, for at
forsikringen dækker.
c) Forsikring af frivillige
Seniorrådet har siden september 2013 været involveret i sagen om forsikring af
frivillige, men synes ikke, at de har fået andel i sagsfremstillingen og dermed synlighed. De ville gerne have været nævnt i notatet som part på lige fod med Ældresagen.
Ulla synes, at det er godt, at der arbejdes på fælles front om forsikring af frivillige.
d) Kostrådets henvendelse i fm. Ældre Sagen.
Alle, der er visiteret til hjælp til kold mad, får smurt deres mad hjemme hos dem
selv.
Kan sygeplejersken sætte drop op på Torstorp Plejecenter? Ulla svarer, at det kan
sygeplejersken ikke.
Ældre Sagen har været til prøvesmagning på plejecentrene. Seniorrrådet deltager
i tilsynet på plejecentrene. Ulla oplyste, at det var for at udbrede den gode historie om plejecentrene.
e) Kvalitetshåndbøger
Der findes én for ældreområdet og én for social- og handicapområdet. Alle kvalitetsstandarder kommer fremover på både Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget.
f) Skimmelsvamp i Bygaden
Børge har talt med Torben Munk – der er ikke skimmelsvamp. Det vides ikke, om
der er taget prøver, og det vil SR gerne have svar på. Kirsten siger, at hun reage2

rer på skimmelsvamp og mener, at der er skimmelsvamp i huset.
Ulla afventer svar fra CEIS.
14.Boformer (fast)
Borgermøder om boformer
Kirsten og Ulla holder møde fredag den 6. februar. Kirsten tager det til Seniorrådet udsendte oplæg med til mødet med Ulla.
15.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet ud over punkt 4

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Bruger- pårørenderåd drøftes med Ulla
Callesen, jfr. Punkt 13 a
SeniorNyt udkommer i morgen den
3. februar
Ikke afholdt møde

(Jørgen Enøe)

Kostrådet

Intet ud over punkt 13 c.

(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Ikke afholdt møde

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen
(Inge Jacobsen)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget
(Inge Lundbye)

Der har ikke været holdt møde i 2014.
Seniorrådet og Ældresagen har været
inddraget med 2 repræsentanter og ser
frem til, at der sker noget i 2015.
Venskabsbesøg fra Ängelholm den 10.
eller 11. juni. Hans har endnu ikke fået
svar fra Handicaphuset.
Møde torsdag 29/1: Drøftet nøgleproblematikken.
Ønsker datoer for brug af det lille lokale. Det aftales med Nikolaj.
Der er 1 stemme til Brugerrådet for
hver forening, som bruger Pensionisternes Hus. Der er valg til Brugerrådet den
16. april.
Fællesskab i Centrum – formålet er, at
der skal skabes et samarbejde med Integrationsrådet.
Seniorrådet repræsenterer også folk
med anden etnisk baggrund end dansk,
og hvordan kommer vi i kontakt med
dem. SR kan orientere om, hvordan
Seniorrådet arbejder, og hvordan man
bliver valgt.

16.Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Inge L/Baldersbo: Man er begyndt at lave et blad på Baldersbo om løst og fast.
Håndhygiejne: Personalet har sprit i lommen. De besøgene kan bruge håndvasken.
Vågetjenesten starter på Baldersbo
Kirsten/Birkehøj: Alle beboere bliver ernæringsscreenet. Næste møde torsdag 5/2.
Der er indkøbt robotstøvsugere til de alm. boliger.
Hans/Henriksdal: Møde i morgen. Der bliver sat sprit op ved indgangene.
Inge J/Torstorp: håndhygiejne – det går man videre med. Der er snart valg til bruger/pårørende råd.
17.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
18.Eventuelt
Ved besøget på Christiansborg er vi interesseret i at spise i Snapstinget og betaler selv.
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