Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

18. august 2016

Seniorrådsmøde 15. august 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 30. maj 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 5. september 2016
Leif Bentsen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Er ved at undersøge hvornår Seniorrådet blev stiftet i HTK
 Leif skriver til Danske Ældreråd om Seniorrådets aktiviteter, herunder bl.a. FNdagen
 Inge L., Inge J. og Flemming deltager i møde på Vingstedcentret den 9/11 med temaet ”Ulighed blandt ældre”.
 Inge J. og Børge deltager i Danske Ældreråds formands- og næstformandsmøde
den 12/10 i Næstved.
 Danske Seniorer har et arrangement på rådhuset den 20/9 om sundhedsområdet.
Seniorrådet er blevet inddraget til at stå for det praktiske – Børge ønsker ikke at
deltage i arrangementet på de betingelser.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 16/8-2016
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 04.04.2016
Status på partnerskabsaftale med Veteransport
Kunne man lave noget tilsvarende i
2015
den anden ende af kommunen?
Børge kontakter Svend Bjerre?
Orientering om projekt vedr. forebyggende hjemmebesøg til sårbare ældre
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.A – Sundhedspolitik – godkendelse af handleplaTaget til efterretning, men Seniorrådet
ner
ønsker en større indsats ifm overvægt
og brug af diætister.
5.A – Status på døgnrehabiliteringspladser
Taget til efterretning
6.A – Boligprognose 2016-2028
Taget til efterretning
7.A – Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn 2015
Taget til efterretning
8.A – Sundhedsforum
Høringssvar udarbejdet af Seniorråd
9.A – Status på revisitationer og på kvaliteten i
Taget til efterretning
hjemmeplejen
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
195571-16

Sagsnr.
15/22914

10.I – Ændring af lovgivning om forebyggende
hjemmebesøg
11.I – Ændringer i Movias handicapkørsel
12.I – Borgermøde omhandlende seniorbofællesskaber

Taget til efterretning
Taget til efterretning
Høringssvar udarbejdet af Seniorråd.
Leif Bentsen er forarget over at man
forkaster det arbejde der er lagt i projektet og mener, at det er en omgåelse af en tidligere Byrådsbeslutning.
Leif ønsker derfor ikke længere at deltage i udvalget vedr. Seniorbofællesskaber.

6.

Meddelelser fra referenten
 Hvem deltager i Kick-off møde ”Sundhed blandt ældre med anden etnisk baggrund
end dansk” den 30/8?
Ingen deltagere fra Seniorrådet.
 Hvem deltager i møde vedr. Strategi for velfærdsteknologi den 29/8?
Inge J. Flemming og Børge deltager
 Behov for kondicykler til frivillighedsdagene?
Børge og Leif henter 2 kondicykler fra Espens Vænge og bringer dem retur. Børge
kontakter Konny Riising.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming opsummerede regnskabet pr. dags dato. Han har skrevet til Henny og Mona omkring de 7.000,- kr. fra Integrationspuljen.

8.

Orientering fra borgmestermødet 8. august
Børge orienterede fra borgmestermødet, herunder bl.a. om faste læger på plejecentrene
og klippekort. Udtrykte utilfredshed med, at man ikke kan ændre klippekortordningen til at
gælde i weekender.

9.

Frivillighedsdagene v/Inge J.
Seniorrådet låner 2 kondicykler fra Espens Vænge til dagene, samt diverse hjælpemidler
fra Seniorshop.dk. De praktiske opgaver blev fordelt.

10. FN Dagen og Omsorgsprisen
Program for dagen blev udleveret.
11. Vestegnstræf Tårnby d. 20/9(3 deltagere pr. råd)
Der er tilmeldingsfrist den 5/9.
12. Valgmøde 10. oktober DÆR
Inge J. og Kirsten deltager i mødet som foregår i Kastrup kl. 8.45-15.30
13. Dialogmøde Espens Vænge 12. september kl. 16.30-19.00
Hele Seniorrådet deltager. Referenten tilmelder.
14. Temadag 2016 for Seniorrådet (forslag til tema)
Torsdag den 15/9 kl. 9.00.13.00 i Pensionisternes Hus.
Tema: ”Pårørendepolitik i HTK”
Kirsten inviterer forkvinden for foreningen for pårørende i Danmark – Marie Lenstrup - til
at komme fra kl. 9.30-11.30 (5.000,- kr. + moms og kørsel).
Temadagen skulle gerne munde ud i et oplæg til politikerne.
15. Rygning på plejecentrene
Børge har haft kontakt til en beboer på Henriksdal der ikke må ryge på sin egen terrasse.
Børge tager det op på møde på Henriksdal den 28/8.
16. Faste læger på plejecentrene
Er drøftet under punkt 17.
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17. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)


Seniorrådets brev til Ulla Callesen af 10/6-16
Ulla understregede endnu en gang at der ikke er tale om mistillid til Seniorrådet, men
blot en genopfriskning af den generelle samarbejdsform som gælder for alle råd og
udvalg i forhold til administrationen. Ulla har talt med ledergruppen omkring dette og
de vil instruere medarbejderne i den procedure som foreligger. Der er ikke tale om
klager over Seniorrådet.
Ulla foreslog at der bliver slået en streg i sandet og at vi kommer videre.



Udvalgsformand Flemming Hansen har på vegne af Ældre- og Sundhedsudvalget skrevet et brev til Integrationsrådet om at genoptage samarbejdet med Seniorrådet jf.
indsatserne i den værdige seniorpolitik.

Politiske sager fra mødet 31/5:
 Der er afsat penge til faste læger på plejecentrene. Den overordnede aftale er på
plads, men nu mangler praksisudvalgets forhandling af aftalen for Region Hovedstaden inden en aftale i kommunen kan komme i stand. Herefter er der en dialog med
Lægelauget i HTK. PLO er meget positive og der kommer formentlig en aftale i stand i
løbet af efteråret.
 Sundhedscentret åbner den 19/9.
 En Værdig Seniorpolitik er blevet godkendt. Indsatserne er ved at blive udmøntet.
 Klippekort – tiden er udvidet, men det er ikke muligt at bruge det i weekenderne.
 Seniorrådets vedtægter er blevet justeret.
Politiske sager til mødet 16/8:
 Partnerskabsaftale med Veteransport. Ulla lovede at bringe Seniorrådets forslag om at
lave en lignende aftale i den anden ende af kommunen, videre til Kultur- og Fritidscentret, ligesom hun opfordrede Seniorrådet til at tage kontakt til foreningerne om det
samme.
 Forebyggende hjemmebesøg til sårbare ældre– der er et kick-off møde 30/8. SUOC
har et samarbejde med SHC omkring borgere med psykiske problemer, ligesom pårørende og naboer henvender sig mere.
 4.A. Sundhedspolitik. Handleplanerne går nu i de respektive fagudvalg. På spørgsmål
om mulighed for at flere kunne komme til diætist svarede Ulla, at der desværre ikke
er midler til at sende flere borgere til diætist. SUOC arbejder intensiveret på overvægtsområdet blandt andet tilbydes alle diabetikere forløbsprogram .
Find HTK’s indsatser på www.sundhed.dk
 5.A. Status på døgnrehabiliteringspladser. Der blev spurgt til familiens rolle. Ulla svarede at der ikke er nogle specielle krav, men blot det er borgeren som afgør pårørendes involvering. Vedr. praktisk hjælp såsom at gøre rent, vaske tøj m.m. så vurderes
behovet ud fra den samlede husstands behov.
 6.A – Boligprognose. Man er ved at undersøge om det kun er i HTK at borgerne bliver
længere i plejeboligerne. Man ved endnu ikke hvor de 30 nye ældreboliger skal bygges. Seniorrådet ønsker flere 3-værelsesboliger. Seniorrådet bliver involveret når arbejdet med at etablere nye ældreboliger sættes i gang.
 7.A –Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn 2015. Der er ikke fundet nogle graverende
fejl, men der arbejdes med de fejl der er fundet.
Seniorrådet kommenterede at dokumentationsforholdene ikke var lige gode alle steder. Ulla svarede, at et nyt program ”Fælles Sprog III” samt Ipad-projektet vil gøre
det lettere for medarbejderne at dokumentere.
 8.A – Sundhedsforum. Seniorrådet udarbejder høringssvar der peger på scenarie 2
 9.A – Status revisitationer og kvaliteten i hjemmeplejen. Aktiviteterne i plejegrupperne er ændret og en plejegruppe er nedlagt. 2 plejegrupper er flyttet ud af Espens
Vænge. Hjemmeplejen prioriterer den personlige pleje over den praktiske hjælp, hvilket kan få den konsekvens at den praktiske hjælp udføres op ad dagen.
 10.I – Ændring af lovgivning om forebyggende hjemmebesøg. Denne ændring giver
mulighed for at fange de svageste borgere.
 11.I – Ændringer i Movias handicapkørsel. Seniorrådet meget glade for ændringen,
men Ulla nævnte, at det kan blive en økonomisk udfordring for kommunen.
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12.I – Borgermøde omhandlende seniorbofællesskaber. Facilitatorer ønsker ikke længere at deltage i sådan et lille projekt! Det kræver en politisk beslutning at få ressourcer til et større projekt. Tanken om at skabe flere Seniorbofællesskaber er på ingen
måde opgivet.
Leif udtalte, at indtil der kommer noget mere konkret på bordet, ønsker han ikke at
deltage i udvalget. Ulla forstår frustrationen, men der er brug for flere penge til at
komme videre.

18. Boformer (fast)
Høringssvaret vedr. 12.I ”Borgermøde omhandlende seniorbofællesskaber” blev færdiggjort.
19. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet nyt.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Referat er udsendt.

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

Kommunikationsudvalget

Indhold til Senior Nyt nr. 5 blev gennemgået

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

Teknik- og Miljøudvalget

Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Der indkaldes til møde i næste måned. Et af
punkterne er blended mad.
Der er møde den 1/9. Afbud fra Inge

(Inge Lundbye)

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

Skovturene er ikke blevet evalueret.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Møde den 17/8

(Inge Lundbye)

20. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – udsendt referat – næste møde er 16/8
Birkehøj/Kirsten – der arrangeres besøg på vaskeri i september
Henriksdal/Hans/Børge – Børge tager mødet den 25/8 for Hans
Sengeløse/Flemming – ikke været afholdt møde siden sidst
Torstorp/Inge J. – der er møde i dag – tager rygepolitikken op.
21. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Seniorrådsmødet den 5/9 bliver af normal længde og mødet den 31/10 forlænges
med 1 time (drøftelse af Seniorrådsvalg)
 Temadag den 15/9
22. Eventuelt
Torsdag den 8/9 afholder Seniorrådet høstfest/frokost.
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