Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

17. maj 2016

Referat Seniorrådsmøde 9. maj 2016
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)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 4. april 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 30. maj 2016
Flemming Djurnø blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Kort drøftelse af praktiske gøremål i forbindelse med Seniorrådets besøg hos
Ängelholm den 27. maj.
 Børge har modtaget officiel invitation til Ängelholms 500 års jubilæum 9-12. juni
2016.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 10/5-2016
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 01.02.16
Dialogmøde om Budget 2017
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
3.A – Ansøgning til Integrationspuljen og §79 – Skill Taget til efterretning
Swop Workshop
4.A – Tilsyn på ældreområdet 2015
Blev gennemgået og taget til efterretning
5.I – Endelig godkendelse af ny sundhedspolitik
Taget til efterretning
Bilag: sagsfremstillinger

6.

Meddelelser fra referenten
Intet.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming udleverede status pr.8/4-16 med vedhæftet forklaring. Bilaget gav ikke anledning til bemærkninger.

8.

Forslag til vedtægtsændring jf. §6, stk. 4
(Seniorrådets beslutningsdygtighed – pt. ved 5 medlemmer)
Punktet blev udskudt til punkt 17.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
110350-16

Sagsnr.
15/22914

9.

Forslag til ændring af kommissorium for forretningsudvalg
Seniorrådet vedtog at reducere forretningsudvalget, så de består af; formand, næstformand og kasserer. Tilrettet kommissorium sendes ud med dagsorden til næste møde.

10. Borgmestermødet den 7. april
Inge J. og Børge refererede fra mødet med borgmesteren.
11. Opfølgning på Temadagen den 25. april
Opfølgning er sket på temadagen. I stedet besluttede Seniorrådet at udvide mødet den 5.
september med en time, hvor vedtægterne gennemgås med henblik på valget i 2017.
12. Frivillighedsdagene
Blikfang kunne være diverse hjælpemidler fra Hjælpemiddeldepotet, en spiserobot eller
andet.
Alle blev bedt om at tænke kreativt til næste møde.
13. Emner til Frivillighedskonferencen 24/11-16
Der er møde i kontaktgruppen den 30/5.
Alle bedes tænke på emner der favner bredt til næste møde.
14. Pensionisternes skovture
Inge J. og Børge har været til møde med Borgerservice. Turene er beskrevet i Lokalavisen.
Datoerne er 2/6, 6/6, 7/6, 20/6 og 21/6
Børge undersøger hvordan Seniorrådet tilmelder sig som guider.
15. FN Ældredag samt Omsorgsprisen 2016
Datoen er 3/10-16 og emnet er ”Aldersdiskrimination”.
Sted og foredragsholder er endnu ikke på plads.
16. Årsrapporter 2015 fra hhv. Handicaprådet og Udsatterådet
Taget til efterretning.
17. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål fra mødet den 4/4-16:
 Hvordan hjælpes de borgere, der ikke har penge til at betale halvdelen af udgiften til
en el-scooter?
Svar: Der er en Lovgivning vedr. forbrugsgoder der sætter rammen herfor, hvorfor det
ikke er muligt, hvilket også Ankestyrelsen har bekræftet. Afgørelser træffes med afsæt
i en helhedsorienteret funktionsvurdering, hvorefter der træffes en afgørelse. Borgeren får sammen med afgørelsen klagevejledning , så der ved behov kan klages over
afgørelsen, som så først genvurderes og derefter evt. ankes til Ankestyrelsen.
 Vedr. LIS – sagsfremstillingen:
”Borgere, der er visiteret til personlig pleje, og som vælger en privat leverandør, er
generelt mere plejekrævende end borgere, der vælger Den Kommunale Hjemmepleje”
Hvordan kan det være? Hvordan måles det?
Svar: Det kan skyldes tilfældigheder eller at de private leverandører har fokuseret på
denne målgruppe.
Nye spørgsmål:
a) Velfærdsteknologi - Seniorrådets inddragelse
Svar: Der er nedsat en strategiarbejdsgruppe for velfærdsteknologi i hele kommunen.
Arbejdet ligger pt. i direktionen. Seniorrådet m.fl. vil bliver inddraget i arbejdet formentligt i sensommeren/efteråret 2016.
b) Plejehjemsgarantien – er det problematisk pt. at få en plejebolig i HTK?
Svar: Der er jf. LIS enkelte borgere der har overskredet 2 måneders garantien, men
der er intet der tyder på en ændring i ventetiderne. Ventetiden på ældreboliger er faldet markant.
c) Klippekortsordningen – vedr. den politiske beslutning om at man ikke kan anvende
ordningen ifm. weekender og helligdage i HTK.
Svar: Der er ikke økonomi til, at ordningen kan gælde i weekender og helligdage med
det antal borgere der forventes at være i målgruppen, ligesom det ikke er beskrevet i
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kvalitetsstandarden. Hvis det skulle iværksættes, vil det kræve, at færre får mulighed
for at benytte sig af ordningen.
Seniorrådets vedtægter:
Seniorrådets vedtægter har været forbi juristerne mhp. en justering, i forhold til antal og beslutningsdygtighed.
Det blev aftalt, at der udarbejdes et udkast til justerede vedtægter i denne uge og de sættes
på dagsordenen på ÆSU-mødet 31/5.
Opsamling/Spørgsmål til Ulla vedr. politiske sager:
3.A – SkillSwop Workshop
 Hvordan udvælges de unge og ældre borgere i projektet?
 Hvorfor skal der kun være unge ambassadører?
Svar: Ansøgningen er set fra de unges perspektiv og der opstilles kriterier for rekruttering af både unge og ældre.
4.A – Tilsyn på ældreområdet 2015:
 Stigende antal borgere med demenssymptomer i somatiske afsnit – er der tid nok?
Svar: Der er i forbindelse med demensstrategien løbende en kompetenceudvikling af
medarbejderne i gang, som skal sikre den rette hjælp til den enkelte borger. Samtidigt
påbegyndes kompetenceudvikling via demensrejseholdet, hvilket er på tre af kommunens plejecentre.
 Tidspresset for de ansatte – specielt om natten og i ferier
Svar: Dette er ikke konstateret ved tilsynene.
 Samarbejdet med læger og apoteker:
Svar: der er jævnligt kontakt til læger omkring udfordringerne og der findes flere apoteker, som kan samarbejdes med.
 Udfordringer med søgeord i dokumentationen
Svar: der arbejdes på en løbende kvalitetsforbedring heraf, men beror også på forskellige ønsker om hvordan der skal dokumenteres. Samtidigt er der på området lovgivningen for hvordan der skal dokumenteres. Der arbejdes på en mere ensartet dokumenterepraksis.
 Aften/nat – udfordringer med manglende kompetencer – grænser der overskrides
Svar: Der bliver fulgt op på alle tilsyn, herunder også enkelte borgerudsagn.
 Dokumentation og medicin er fortsat en udfordring
Svar: der vil altid være udfordringer med medicingivning, da det kan være meget
komplekst. FMK hjælper på nogle områder, men giver udfordringer på andre.
 Hvorfor er Plejegruppe Bygaden nedlagt?
Svar: Hjemmeplejen har aktivitetsnedgang, hvorfor Plejegruppen Bygaden er nedlagt
og der er oprettet 3 nye distrikter. De 2 plejegrupper fra Espens Vænge flytter til Højgården.
Forklaring på Utilsigtede Hændelser (UTH):
Indrapportering af fejl til systemet Patientsikker Kommune i forbindelse med fx fald. Formålet
er alt lære af fejlene.
Medarbejderne skal indberette fejl – borgerne/pårørende kan indberette fejl.
Ulla sluttede med at orientere kort fra ÆSU-mødet den 5/4.
18. Boformer (fast)
Intet nyt.
19. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Flemming Djurnø)

Stormødet om Værdig Seniorpolitik:
Seniorrådet har i samarbejde med Ældre Sagen fremsendt 5 punkter, som de gerne vil
have med i en Værdig Seniorpolitik.
Der kommer ikke nogen opsamling/referat
fra Stormødet (ref.)
Forretningsudvalget har drøftet faste læger
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Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

på plejecentrene
Intet nyt.

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

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

Teknik- og Miljøudvalget
(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Evaluering af Senior Nyt.
Fra Danske Ældreråds konference i Nyborg
2+3/5:
Få kommuner har en nedskrevet pårørendepolitik.
Leif skriver om dette og generelt om konferencen i næste nr. af Senior Nyt
Flemming orienterede kort om resten af konferencen.
Der er afholdt det årlige vejsyn, hvor bl.a de
farlige steder i kommunen blev drøftet. Kun
politikere var ude at se de aktuelle steder.
Fra Fælles Bruger- og Pårørenderåd:
Borgere kan ikke finde ud af hvad de har bestilt.
Er ikke orienteret om, at der er 2 retter at
vælge imellem.
Klager over kvaliteten af maden – sejt kød.
Ovenstående kommentarer fra Fælles BPR
samt kommentarer fra tilsynsrapporter medtages på Kostrådets næste møde, som er ved
at blive planlagt.
Næste er møde 30/5

(Inge Lundbye)

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

Se punkt 14 og 15

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Intet nyt.

(Inge Lundbye)

20. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – møde 24/5
Birkehøj/Kirsten – udsendt referat
Henriksdal/Hans – intet nyt
Sengeløse/Flemming – møde 10/5
Torstorp/Inge J. – afbud til sidste møde
21. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Frivillighedsdagene – kreative tanker til indhold (30/5)
 Fælles Bruger- og Pårørenderåd (30/5)
 Vestegnstræf (30/5)
22. Eventuelt
Intet.

Bilag




til dagsorden:
Seniorrådets vedtægter, godkendt 1/11-2011 (dok. 2693755-11)
Seniorrådets forretningsorden, godkendt 3/3-2014 (dok. 19709-14)
Forretningsudvalgets kommissorium pr. 1/6-2015 (dok. 149275-14)
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