Dagsorden
Sundheds- og Omsorgscentret

12. januar 2016

Seniorrådsmøde 11. januar 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer
Ordstyrer

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

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 30. november 2015
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 1. februar 2016
Inge Jacobsen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Ros til den nye Seniorguide
 Seniorrådet drøftede henvendelse fra Kjeld Espersen vedr. prisstigning på seniorsvømning. Børge svarer Kjeld på Seniorrådets vegne.
 Henvendelse fra en borger vedr. dårlig behandling af Lejerbo i forbindelse med flytning i ældrebolig. Børge har fulgt op på henvendelsen.
 Danske Ældreråd afholder temadag den 2. marts i Næstved omkring Værdighedsmilliarden. Kirsten og Inge J. deltager
 Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde 2. + 3. maj i Nyborg. Beslutning om
deltagelse på næste Seniorrådsmøde.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar

6.

Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 12/1-2016
Meddelelsessager
Afrapportering fra borgermøde om Seniorpolitikken
2. udkast
Referat Seniorrådsmøde 28.09.15
Alternativ til kommunens deltagelse i KL’s Socialog Sundhedspolitiske Forum

Seniorrådets beslutning

Politiske sager:
4.I – Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om
Demensrejsehold

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning

Til orientering

Meddelelser fra referenten
Der er bestilt et købekort der kan bruges i Føtex, Netto og Bilka. Flemming er ansvarlig for
kortet, når det kommer.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
7807-15

Sagsnr.
15/22914

7.

Økonomi v/Flemming Djurnø
Flemming har ikke modtaget nye tal fra Økonomi- og Digitaliseringscentret endnu.
Flemming mangler svar fra Henny Jessen vedr. økonomi i forbindelse med Ängelholmbesøget og midler fra Integrationspuljen.
Inge J. gjorde opmærksom på, at der skal sættes penge af til kontingent til det regionale
Ældreråd.

8.

Værdighedsmilliarden (i samarbejde med Ældre Sagen)
Ældre Sagen har sendt et forslag ud vedr. en pårørendekonsulent. Seniorrådet undrede sig
over fremgangsmåden. Seniorrådet er enige i at en pårørendekonsulent er en god idé, men
blot ikke fra værdighedsmilliarden, da man hellere så det som en permanent løsning.
I forbindelse med værdighedsmilliarden vil der blive udarbejdet kvalitetsstandarder på visse områder, hvor Seniorrådet vil blive hørt.
Punktet tages op på næste Seniorrådsmøde som et punkt til dagsorden til mødet med
borgmesteren den 17/1.

9.

Faste læger på plejecentrene v/Inge Jacobsen
Efter læge Peter Mathiassens besøg i Seniorrådet er Inge J. blevet udnævnt til tovholder på
sagen.
Inge J. har sendt en opfordring til et pilotprojekt på et plejecenter til Peter Mathiassen den
19/12, men har intet hørt.
Seniorrådet var enige om at der arbejdes videre sammen med Ældre Sagen om etablering
af et pilotprojekt på et plejecenter. Inge L. hører på Baldersbo om de allerede har gang i et
pilotprojekt.

10. Dagsorden til mødet med Ole Møller 1/2-16
Forslag til dagsordenspunkter fra Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget, til den del af Seniorrådsmødet den 1. februar, hvor Ole Møller fra Nærheden deltager:
 Tilgængelighed til boliger (infrastruktur)
 Ældreboliger der ikke ligner det de er!
 Apotek i nærområdet
 Sundhedshus
 Posthus
 Indkøbsmuligheder
 Stoppested
 Menighedshus/kombihus – ikke kirke
Børge sender punkterne til Ole Møller forud for mødet.
11. Pensionisternes julefest, hvordan gik det? v/Hans Behrendt
Der havde været udfordringer med serveringen – manglede frivillige til dette. Seniorrådet
har svært ved at stille med backup ved forfald.
Der havde været klager over maden og underholdningen.
Der var enighed om at den overordnede planlægning kunne have været bedre samt at
tidsrammen på 4,5 time er for lang.
Seniorrådet foreslår en separat dag for plejecenterbeboere af kortere varighed.
Ovenstående tages med på evalueringsmøde i forbindelse med Pensionisternes julefest.
12. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast) (kl. 11-12)
a) Referat fra Borgermødet 23. november 2015
Udsendes til deltagerne i borgermødet efter ÆSU’s behandling på mødet 12/1-2016
b) Bruger- og pårørenderåd for hjemmeboende visiterede borgere
Seniorrådet er indkaldt til møde med Ulla og Majken Fuglsang den 17/2.
c) ÆSU-møde 1. december
 Udmøntning af budgetanalyse på sundhedsområdet gik igennem
 Ingen bemærkninger til indsatsen vedr. §79-midler
 Ingen bemærkninger til status for demensstrategien
 Ingen bemærkninger til at samle Tandplejen

2



Kvalitetsstandarder – der er sket en præcisering på rehabilitering. Kommunens
hjemmeside har været udsat for hackerangreb, som bl.a. er gået ud over kvalitetsstandarderne. Disse lægges på igen snarest muligt.

d) Værdighedsmilliarden
Finansloven er vedtaget og der er kommet en meget overordnet melding fra ministeriet.
Der skal udarbejdes en værdighedspolitik med beskrivelse af udmøntning inden sommerferien. Denne skal godkendes af ministeriet før midlerne frigives.
Der er fortsat ingen vejledning.
Administrationen er i gang med at forberede materiale til økonomiudvalget og ÆSU
omkring udmøntning, men afventer den endelige udmelding fra ministeriet.
e) ÆSU-møde 12. januar
 Lukket punkt – temadrøftelse om demens med deltagelse af OK Fonden
 Borgermødet 23/11
 Forslag omkring ændring af deltagelse i KL’s årsmøde
 Tilsagn om demensrejsehold til uddannelse af nøglepersoner på 3 plejecentre i
HTK. Efterfølgende skal viden bredes ud til de sidste 2 plejecentre.
Børge nævnte en folder om Alzheimers på flere fremmedsprog. Ulla forklarede, at det er en
politisk beslutning at alt materiale i HTK er på dansk.
Seniorrådet er velkomne til at lave et høringssvar om det kunne være hensigtsmæssigt at udarbejde nogle foldere på andre sprog, tage spørgsmålet op på et dialogmøde om budgettet,
eller medbringe det som punkt på et borgmestermøde.
Ulla sender referatet fra seneste borgmestermøde snarest.
Flemming spurgte om den ødelagte hjertestarter i Fløng får indflydelse på kommunens strategi vedr. hjertestartere? Det mente Ulla ikke umiddelbart.
Ulla understregede, at ubrugte timer i klippekortsordningen jf. kvalitetsstandarderne ikke kan
overføres til næste år.
13. Boformer (fast)
 Ældreboliger på Gasværksvej?
Kirsten udformer et udkast til et brev fra Seniorrådet til borgmesteren med forslag om
anvendelse af ældreboligerne på Gasværksvej og den omkringliggende grund til en ny
demensby. Udkastet drøftes på næste Seniorrådsmøde.
14. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet ud over punkt 4

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

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

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

Teknik- og Miljøudvalget

Forslag til mødet 17/2:
 Formand har direkte kontakt til visitationen
 Pilotprojekt i Sengeløse (distrikt)
 Holde til på distriktets plejecenter
Seneste Senior Nyt – rigtigt fint
Seniorguiden – rigtig fin
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Leif Bentsen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Møde 19/1 + besøg hos det Danske Madhus i
Køge
Leif ønsker at træde tilbage som tovholder i
Kostrådet, men fortsætter gerne som menigt
medlem. Ny konstituering på Seniorrådsmødet 1/2.
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Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Plejecentrene planlægger madplanen på plejecentrene på skift for en måned ad gangen.
Drøftet §18-midlers anvendelse i Ældre Sagen.
Ängelholm:
Den skriftlige invitation til 500 års jubilæum
er målrettet Byrådet og ikke Seniorrådet
Mundtlig invitation ifm. besøget fra Ängelholm er til et 40 års jubilæum. Skriftlig invitation kommer primo 2016.
Hans dobbelttjekker ovenstående med Ängelholm.
Ikke afholdt møde.

(Inge Lundbye)

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

Merete Müller har sendt mail vedr. kontaktperson til Integrationsrådet - Henrik Bro.
Seniorrådet drøftede evt. nedlæggelse af udvalget, men besluttede at Hans Behrendt tager kontakt til Henrik Bro for en snak om arbejdet/den manglende interesse i Integrationsrådet for Seniorrådets initiativer.
Seniorrådet er nødt til at prioritere kræfterne, da de er få til mange poster.
Hans Behrendt overtager tovholderrollen til
næste Seniorrådsmøde, hvor ny konstituering vil finde sted.

15. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – nytårskur på mandag – sender referat ud
Birkehøj/Kirsten – udsendt referat – for igen til foråret at etablere en støtteforening
Henriksdal/Hans – møde den 26/1
Sengeløse/Flemming – referat udsendt – Nytårskur 21/1 – afventer mødedatoer for 2016
Torstorp/Inge J. – møde 14/12 – startvanskeligheder i bestillingssystemet – sidste 2 pladser
overgår nu til rehabilitering.
Alle bedes til næste møde forhøre sig om hvordan julen er gået på de enkelte plejecentre.
16. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Møde 1. februar:
 Planlægning/Dagsorden til mødet med borgmesteren den 17/1.
 Dagsordenspunkter til mødet om BPR for hjemmeboende visiterede borgere den 17/2
 Deltagere i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde 2.+3. maj 2016
 Samarbejde med Ældre Sagen
 Konstituering i udvalg (Kostråd og Integrationsudvalg)
 Udkast til brev vedr. omdannelse af Gasværksvej til demensby (under Boformer)
17. Eventuelt
Leif er i USA fra den 11-27. maj 2016 og besvarer ikke post i denne periode.
Regionsrådets hjemmeside: www.regionudvikl.dk
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