Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

3. november 2015

Seniorrådsmøde 2. november 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand

Ordstyrer

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

Afbud

Øvrige deltagere
Henny Jessen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 28. september 2015
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Referenten oplyste, at teamchef Henny Jessen deltager under punkt 13 i stedet for Ulla
Callesen.

3.

Valg af ordstyrer til den 30. november 2015
Leif Bentsen blev valgt. Hans Behrendt tager ordstyrerposten den 11. januar 2016.

4.

Meddelelser fra formanden
 Fællesmøde med foreningerne den 19/11 kl. 13-15.
Der er udsendt indbydelse til relevante foreninger med tilmeldingsfrist 12/11.
Leif sætter indbydelsen inkl. tekst om ”Spring for livet” i næste Nyhedsbrev.
De praktiske gøremål i forbindelse med mødet blev gennemgået og opgaver fordelt.

5.



Møde med ÆldreSagen 9/11-15
Børge deltager i et møde med formand og næstformand i Ældre Sagen
Emner til mødet: køkkener, læger
Det blev foreslået, at invitere læge Peter Mathiesen til at deltage en ½ times tid på et
Seniorrådsmøde.



FN-dagen blev evalueret på et møde i sidste uge.
Konklusionen på Seniorrådets drøftelse er, at der er plads til forbedringer. Der var dog
stor ros til hhv. formanden for den store indsats med at skaffe seriøse sponsorer og Ulla
Callesen for fint oplæg, da hun trådte til med kort varsel da Astrid Krag sendte afbud.
Næste års FN-dag afholdes mandag den 3. oktober 2016.



”Det kontantløse samfund”
Børge og Erik Mollerup fra Ældre Sagen har deltaget i et møde om ”det kontantløse
samfund”. De hørte bl.a. om erfaringerne fra Gladsaxe Kommune der har indført et kort
som bruges af borgerne i forbindelse med alle afregninger med kommunen.
Seniorrådet havde lidt forskellige holdninger til indførelse af et sådant kort og de udfordringer det kan give. Det blev foreslået, at Seniorrådet evt. holdt et møde med Gladsaxe Kommune omkring brugen af kortet.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 3/11-2015
Meddelelsessager
Til orientering
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
263681/15

Sagsnr.
14/24961

Referat Seniorrådsmøde 10.8.15

Politiske sager:
3.A – Forsøgsordning med midlertidige hjælpemidler

4.I – Kvalitetsstandard for visitation til ældre- og
handicapbolig

Der er foretaget en enkelt rettelse i
referatet efter godkendelse. Denne er
godkendt af Seniorrådet.
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning.
Dog beder Seniorrådet om, at man
tager stilling til, varigheden på midlertidige lån.
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
Kort status på Seniorguiden.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming udleverede og gennemgik regnskab pr. september samt særlig opgørelse over
Borgermøde 18/5-15 og besøg fra Ängelholm 10/6-15.
Referenten undersøger hvor meget der er udbetalt i kørselsgodtgørelse i forbindelse med
de to arrangementer.
Flemming indkøber printerpatroner til hele Seniorrådet inden årets udgang.

8.

Ängelholm 2016
Invitation til Ängelholms 500 års dag i 2016 sættes på dagsordenen til Borgmestermødet
18/11 – afklaring om, om det er hele Seniorrådet der inviteres, eller kun 1-2 repræsentanter.

9.

Forslag til aktiviteter 2016
 Tur til Odense for at se showroom med velfærdsteknologi
 Idrætsdag ”Spring for livet”
 Borgermøder/debatmøder – med aktuelle emner, fx velværdsteknologi
 Pilotprojekt ”etablering af Bruger- og Pårørenderåd for visiterede hjemmeboende
borgere”
Seniorrådet var enige om at holde listen åben for nye/flere forslag og prioritere listen
efter nytår, hvor også overførsel af mindreforbrug sker.

10. Pensionisternes Julefest 9. + 10. december
Hans uddelte afkrydsningsliste i forbindelse med tilmelding og opgaver på dagene.
11. Punkter til borgmestermøde 18. november
 Ängelholms 500 års dag – hvor mange fra Seniorrådet er inviteret?
 Etablering af ”Bruger- og Pårørenderåd for visiterede hjemmeboende borgere”
 Mødet med Ældre Sagen den 9/11
 Overførsel af midler fra Integrationspuljen til næste år?
12. Evaluering af Senior Nyt 2015
Der var enighed om, at 7 udgivelser om året fungerer godt og giver en god synliggørelse af
Seniorrådet i hverdagen.
13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Henny Jessen (fast) (kl. 11-12)
Henny Jessen deltog, da Ulla er på konference.
Seniorrådet havde ingen spørgsmål de til de politiske sager, men havde forskellige andre
spørgsmål:


Hvordan er status på klippekortordningen?
Henny svarede at der var meget fokus på at på implementeret i bund. Det er især personalet der skal være opmærksomme på borgere der kan have glæde af ordningen.
Det er svært at se resultatet af ordningen, da nogle har søgt ydelsen, men sparer tiden
op til fx jul. Henny prøver at undersøge, hvor meget der er visiteret til.



Hvad lægges i funktionen af caféer på plejecentrene?
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Henny forklarede at caféerne er til for alle beboerne på plejecentret, borgere der er visiteret til mad samt borgere i nærmiljøet.
Borgere udefra betaler moms af maden.
Der reklameres ikke for caféerne på grund af evt. konkurrenceforvridning til de nærliggende caféer m.m.
Det er vedtaget at ombygge Sengeløse Plejecenter for at gøre plads til en cafè.
Inge J. nævnte, at hvis man kom lige før lukketid var der ofte ikke noget mad.
Børge spurgte om man havde overvejet en klippekortsordning til caféerne. Henny vil
høre Irene Sørensen om dette.
På forespørgsel, gjorde Henny opmærksom på, at borgere på plejecentrene godt kan
fravælge et måltid og fx købe noget andetsteds.


Hvilken betydning har det at Ældrepuljen overgår til bloktilskud?
Henny svarede at de aktiviteter der er besluttet føres videre, dvs.
o Akut sygepleje
o ??
o Inkontinens
o Forhøje antallet af daghjemspladser Baldersbo
o Rehabiliteringsteam



Status på fugtskaderne på Birkehøj?
Henny har ikke hørt noget nyt.

14. Boformer (fast)
Inge J. orienterede kort fra dialogmødet den 29/10 om Nærheden. Man kan henvende sig
til Nærheden, hvis man har gode idéer.
Det næste der bliver taget fat på er lokalplan og projekteringsplan.
15. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Fremadrettet sendes referat ud til Seniorrådet.
Intet udover det udsendte referat.

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

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

Teknik- og Miljøudvalget

Enighed om at det seneste Senior Nyt var
rigtig godt. Næste nr. udkommer 8/12.
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.

Indkalder snarest til møde om bl.a.:
Gelemad, ikke nok mad i caféerne
Husk Frivillighedskonferencen 12/11 på Rådhuset.
Intet nyt.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

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

Ikke afholdt møde. Inge J. gjorde opmærksom på problemer med tilkørselsramper for
El-kørestolsbrugere. Inge L. bringer videre.
Inge L. blev ringet op for ca. 14 dage siden
af Afshaa, hvor Afshaa påstod at Inge L. var
svær at få fat i og ikke svarede på hendes
henvendelser!
Hun var utilfreds med at Seniorrådet havde
stoppet initiativet til et fælles borgermøde.
Hun afbrød telefonsamtalen og lovede at ringe tilbage, hvilket endnu ikke er sket.
Seniorrådets forretningsudvalg undersøger
nu om integrationsmidlerne kan overføres,
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således at et fælles borgermøde kan afholdes
i januar/februar 2016.
16. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L.:
Der har været afholdt møde, men der er endnu ikke kommet noget referat.
Der er et problem med vasketøj der bliver ødelagt pga. af for høje varmegrader. Inge fået oplyst, at tøjet kun må vaskes på 60 grader og 90 grader af hygiejne hensyn.
Hans kunne oplyse, at på Henriksdal er der også problemer med tøjvask – der er forskellig kvalitet på det returnerede tøj. Beboerne skal indgive en klage til vaskeriet for at få refunderet
penge.
Ovenstående tages op på bruger- og pårørenderåd på de resterende plejecentre.
Birkehøj/Kirsten:
Der har været afholdt møde, men endnu ikke kommet noget referat.
Der afholdes som noget nyt beboermøder, hvor pårørende kun deltager i den sidste del af mødet. Formålet er at få beboerne mere inddraget.
Henriksdal/Hans:
Hans var forhindret i at deltage i sidste møde, hvorfra der endnu ikke er kommet et referat.
Sengeløse/Flemming:
Flemming har været på besøg i efterårsferien og er inviteret til det næste møde den 8/12.
Torstorp/Inge J.:
Der har været afholdt møde den 26/10 og der er endnu ikke modtaget et referat. Der er en god
økonomi i bruger- og pårørenderådet, så der kan arrangeres forskellige aktiviteter.
Der er afsat midler til demensmøde med en konsulent fra Odense.
Nedlæggelse af d skærmede pladser i forbindelse med rehabilitering, får ingen økonomiske
konsekvenser for beboerne.
Der bliver afholdt julebazar og der er julegaver til beboerne.
Meget positivt, at Svend Erik Hermansen deltager aktivt i alle møderne.
17. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Ingen.
18. Eventuelt
Leif fortalte, at Rotary i Høje-Taastrup har doneret en hjertestarter til Gadekæret i Fløng.
Inge L. og Kirsten står for det praktiske i forbindelse med Seniorrådets julefrokost den
7/12.
Inge L. fortalte, at planerne med at flytte hjertestarteren på biblioteket i Hedehusene
udendørs, er skrinlagt.
Inge J. orienterede fra møde i Regionsrådet vedr. servicen på hospitalerne.
Inge J. fortalte, at hun er inviteret til et dialogmøde dem 19/11 i Albertslund vedr. fælles
sundhedshus i hovedstadsregionen.
Inge J. orienterede om, at Regionsældrerådet har afsendt et flot fælles høringssvar vedr.
praksisplan.
Kirsten deltager alligevel ikke i konferencen den 16/11 på Vingstedcentret.
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