TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 08.09.2015

MØDESTED:

Tårnby Rådhus lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/22953

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin, Annette Nordal
Lund, Christina Sahl, Freddy Lillelund, Tina Jaqué (ref.)

AFBUD:

Kurt Wriedt, Winnie Hansen

MØDENR.:

214

1. Godkendelse af dagsorden af d. 8. september 2015
 Godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 18. august 2015
 Spørgsmål til punkt 9 i referatet af d. 18.8.2015: Når ældrepuljen ophører, hvad er det for
penge, som overføres? Svar: I forbindelse med dette års finanslov har man besluttet, at den
statslige ældrepulje ophører og pengene overføres til kommunerne som bloktilskud. Tårnby
Kommunes Økonomiudvalg har besluttet, at pengene fortsat prioriteres ældreområdet. På
kommunalbestyrelsesmøde ultimo september vil der blive taget stilling til den konkrete
fordeling i forbindelse med den endelige budgetlægning. Referatet blev herefter godkendt.
3. Besøg af forebyggelseskonsulenter
 Forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl fortalte om deres
arbejde i forbindelse med hjemmebesøg samt om nyt demensforløb.
 Der udsendes ca. 3.100 breve om hjemmebesøg om året og foretages ca. 600
hjemmebesøg.
 Ved besøget snakkes der om sund kost, rygning, træning, ensomhed, netværk, sygdom,
kommunale tilbud osv.
 Der foretages opfølgning på samtalen i form af en telefonsamtale, opfordret/uopfordret
handling til visitationen, egen læge, ekstra besøg eller lignende.
 Seniorrådet synes, at der mangler fokus på blandt andet information om ændringer i
kommunale tilbud og forståelse ved udfyldelse af blanketter/ansøgninger.
 Samarbejdsflader mellem forebyggelseskonsulenterne, ældrecentret og Seniorrådet blev
drøftet. Både Seniorrådet og forebyggelseskonsulenterne har en bred kontaktflade til
borgerne. Knud fremsender foldere til forebyggelseskonsulenterne.
4. Meddelelser fra formanden
 Hanne og Knud deltager på regionsældrerådsmødet.
 Brev om rollatoreftersyn på Pensionisthuset Pilehaven udleveres til Jesper T. Nielsen
5. Meddelelser fra medlemmerne
 Knud og Hanne har beset den gamle retsbygning og er fremkommet med en række
anbefalinger. Freddy Lillelund kvitterer for de konstruktive forslag som indarbejdes i
projektet.
 Seniorrådet gør opmærksom på behovet for hjertestarter i den gamle retsbygning. Dette
tages til efterretning.
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Seniorrådet stiller sig undrende over borgere selv skal lægge ud for køb af et høreapparat.
Tina undersøger sagen og vender tilbage med svar.
Fejlmedicinering: I budgettet står der, at materialet om utilsigtede hændelser indberettes til
en central database og at risikomanageren laver en rapport herom. Mere konkret er
databasen en patientsikkerhedsdatabase, som alle kan indberette til. Risikomanageren
følger op på disse indberetninger blandt andet ved direkte henvendelse til det konkrete
plejehjem. Denne rapport fra risikomanageren anbefales fremsendt til Sundheds- og
omsorgsudvalget og til Seniorrådet. Det besluttes, at rapporten fremsendes til Seniorrådet
og at risikomanageren inviteres til et kommende møde.

6. Meddelelser fra forvaltningen
 Stilling som centerleder genopslås.
7. Plejeboliggaranti
 Opgørelsen for de sidste 9 måneder viser, at garantien overholdes i størstedelen af
månederne. Samlet set overholdes garantien.
8. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Seniorrådet blev orienteret om, at der er høring på stomi- og urinprodukter.
9. Evt.


Intet nyt.
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