Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

1.

februar 2016

Seniorrådsmøde 29. februar 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 1. februar 2016
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Et nyt ekstrapunkt (13) – Faste læger på plejecentrene
Dagsorden blev herefter godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 4. april 2016
Inge Lundbye blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Plejecenterlederen på Baldersbo stopper pr. 31/3-16
 Orientering fra mødet med Borgmesteren 18/2-16
 Orientering fra BPR-møde på Birkehøj
 Modtaget indbydelse til stormøde 13/4-16 om Værdighedspolitik, hvor bl.a. Seniorrådet kommer med et oplæg.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 1/3-2016
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 30.11.15
Politiske sager:
3.A – Politisk behandling af sundhedspolitikken
4.A – Proces for udarbejdelse af Værdig Seniorpolitik
5.I – Årsberetning om magtanvendelse på Ældreområdet 2015
6.I – Budgetanalyse på ældreområdet

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Seniorrådet udarbejdet høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming udtrykte sine frustrationer over ikke at modtaget økonomirapporter fra ØDC.
Han har endnu ikke modtaget nogle tal for 2016. Det er meget utilfredsstillende, at regnskabet ikke kan komme til at stemme, fordi der mangler oplysninger.
De tal der tidligere er givet videre vedr. overførsel i forbindelse med møde med Borgmesteren, er givet ud fra forudsætningerne på det givne tidspunkt.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
52649-16

Sagsnr.
15/22914

Flemming udarbejder ansøgning til den internationale pulje i forbindelse med Seniorrådets
deltagelse i Ängelholms 40 års jubilæum den 27/5-16.
Børge melder tilbage til Ängelholm, at 4 personer deltager, ligesom han henter gave i Byrådssekretariatet.
8.

Ungdomsskolens musical fremover
Seniorrådet drøftede en evt. støtte til musicalen, såfremt Kontaktgruppen for Frivillige ikke
får midler fra §18.

9.

Integrationsudvalget
Inge L. har modtaget en mail fra Afshaa, der tydeligt viser at der ikke er nogen interesse i
et samarbejde med Seniorrådet. Seniorrådet var derfor enige om at stoppe samarbejde pr.
d.d.
Inge L. skriver dette til Afshaa og sender kopi af mail til Seniorrådet til orientering.
Integrationsudvalget under Seniorrådet er hermed nedlagt.

10. Foreningsmødet 15. marts 2016, kl. 12.30-15.00
Næsten alle inviterede har meldt sig til. Børge giver det endelige deltagerantal til Inge L.
Inge L. er ordstyrer og Flemming er referent på mødet.
11. Årlig temadag
Dato blev fastsat til mandag den 25. april 2016, kl. 9.00-13.00 i Pensionisternes Hus.
Kirsten udarbejder forslag til dagsorden med følgende punkter, der godkendes på Seniorrådsmødet 4/4:
 Værdighedspolitik
 Velfærdsteknologi
 BPR – hjemmeboende visiterede borgere
 Hvor har Seniorrådet gjort en forskel i 2015?
12. Dialog i Lokalavisen
Der var lidt forskellige holdinger/meninger om, at Seniorrådets medlemmer har indlæg i
Lokalavisen om forskellige temaer, men konklusionen blev, at det er ok at medlemmerne
på egne vegne retter henvendelse til Lokalavisen og underskriver sig som ”medlem af Seniorrådet”.
Artikler/indlæg der kun er underskrevet med ”Seniorrådet” kræver en samlet Seniorrådsbeslutning.
13. Faste læger på plejecentrene
Læge Peter Mathiesen har kontaktet Inge J. for at høre hvordan det går med projektet. Inge har talt med Peter Mathiesen om at besøge plejecentrene for at høre ledelsens mening
om pilotprojektet.
Seniorrådets repræsentanter spørger på førstkommende møde i plejecentrenes BPR , om
der er interesse i at deltage i et projekt samt i et besøg af Inge J. og Peter Mathiesen.
Punktet sættes på dagsordenen til næste Seniorrådsmøde.

14. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast) (kl. 11-12)
Ulla startede med en orientering fra sidste ÆSU-møde den 2/2-16:
 Høringssvaret vedr. demensboliger har ÆSU modtaget og er det er drøftet på
kvartalsmødet mellem Seniorrådet, Michael Ziegler og Flemming Hansen. Idéen
om demensboliger er god, men der er ikke et behov pt.
 ÆSU besluttede at Værdighedspolitikken bliver en del af Seniorpolitikken. Seniorrådet gjorde opmærksom på, at de fortsat mener at de 2 politikker bør være adskilt.
 ÆSU godkendte alt i budgetanalysen, dog ikke indstillingspunktet om Incitamentsmodellen som er til høring blandt medarbejderne. ÆSU genbehandler sagen
den 1. marts 2016.
 Processen for værdighedspolitikken/borgermøde forelægges ÆSU den 1. marts
2016.
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ÆSU-møde 1/3-16:
 Punkt 3.A – udkast til Sundhedspolitik.
Udkastet til politikken blev gennemgået i forhold til de 4 principper og indsatsområder
og det videre arbejde med konkrete handleplaner, som skal koordineres på tværs af
fagcentrene.
Sundhedspolitikken sendes i formel høring efter den politiske behandling og forventes
godkendt inden sommerferien.


Punkt 4.A – Proces for Værdig Seniorpolitik
Det foreslås, at der afholdes borgermøde med deltagelse af faglige organisationer, frivillige foreninger m.fl.
Politikken skal godkendes inden sommerferien.
Seniorrådet er inviteret til at deltage i paneldebat om indhold og forventninger til politikken. Der er lagt vægt på lokalt ejerskab i processen, hvorfor fx Danske Ældreråd ikke er direkte inviteret. Der vil workshops ud fra de 5 temaer.



Punkt 5.I – Årsberetning magtanvendelse
Denne er på dagsordenen hvert år.
På forespørgsel oplyses det, at tvangsmedicinering ikke kan foregå på plejecentre og i
hjemmeplejen.



Punkt 6.I – Budgetanalyse på ældreområdet
ÆSU skal behandle høringssvar fra medarbejderne på mødet.











Velfærdsteknologi i ældreplejen
Handicaprådet har inviteret til Temadag om Hjælpemidler og Velfærdsteknologi
Direktionen har igangsat et arbejde til en strategi for velfærdsteknologi for hele kommunen. Seniorrådet vil blive involveret i dette arbejde.
Ulla orienterede om de velfærdsteknologiske løsninger der er i brug i kommunen, bl.a.
loftslifte og spiserobotter. Der er ikke den store efterspørgsel efter spiserobotter.
Måske kan nye hjælpemidler i forbindelse med forflytninger komme i anvendelse.
Telemedicin – kommunen har implementeret involveret i et sårprojekt i samarbejde
med Bispebjerg Hospital, ligesom der er et forsøg med Rigshospitalet Glostrup i forbindelse med udskrivning af borgere.
Klippekort
Der har været udfordringer med at finde kandidater til ordningen. Der søges om overførsel af ikke-anvendte midler.
Man kan ikke spare timer sammen til fx weekendbesøg.
Man kan sagtens bruge frivillige i forbindelse med familiebesøg i weekender, det er
blot ikke en visiteret ydelse.
Flemming fortalte om sine frustrationer i forbindelse med manglende regnskabsoplysninger. Ulla undersøger sagen og svarer Flemming.

15. Boformer (fast)
Intet nyt.
16. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Der er udsendt referat.

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

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Der er udsendt referat.

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

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

Teknik- og Miljøudvalget

Møde i udvalget i morgen om næste nr. af
Senior Nyt.
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)
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Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Der planlægges et besøg hos Din Private Kok
i april.
Modtaget mail om høring om indhentelse af
straffeattester for frivillige i kommunalt regi.
Seniorrådet er enige i, at det er en god idé at
indhente straffeattester.
Børge kontakter Borger- og Arbejdsmarkedscentret for en dato til evaluering af julefesterne.
Inge orienterede fra sidste møde.

(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget

Udvalget er nedlagt pr. d.d.

(Inge Lundbye, Børge Mogensen, Hans Behrendt, Kirsten Dahlmann Hansen)

17. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. :
Referat er udsendt. Informationer om billig indboforsikring hos Codan sættes i Senior Nyt.
Birkehøj/Kirsten:
En nærliggende børnehave tog ophold på plejecentret i forbindelse med, at børnehaven skulle
flytte. Det blev en rigtig fin dag.
Henriksdal/Hans: intet nyt
Sengeløse/Flemming: ikke været afholdt møde siden sidst
Torstorp/Inge J.: næste møde er 7/3
18. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Svendborg-turen – ikke længere relevant!
 Faste læger på plejecentrene (4/4)
 Godkendelse af dagsorden til årlig temadag 25/4-16 (4/4)
19. Eventuelt
 Seniorrådet drøftelse udfordringerne med at 4 ud af 7 sidder i Forretningsudvalget.
Der var enighed om at det ikke giver problemer pt., og Forretningsudvalget fortsætter
uændret, men at Forretningsudvalget skal være opmærksom på, at orientere hele Seniorrådet og ikke træffe beslutninger uden de sidste 3 medlemmer.
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