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1. Godkendelse af dagsorden af d. 18. august 2015
 Punkt ”plejehjemsgaranti/venteliste” skal tilføjes på dagsordenen. Dagsordenen blev herefter
godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 9. juni 2015
 Referat af d. 9. juni 2015 blev godkendt.
3. Embedslæge-/tilsynsrapporter
 I tilsynsrapporterne er der oplyst om utilsigtede hændelser ved medicinering. På baggrund
heraf stiller Seniorrådet sig undrende over, at der er noteret, at Sundheds- og
Omsorgsudvalget tager dette til efterretning. Seniorrådet ønsker derfor at vide, hvad
formålet med rapporterne er, og hvad kommunen gør for at rette op på de utilsigtede
hændelser samt hvem som læser rapporterne.
 Freddy Lillelund orienterede om Embedslægetilsynet samt om det kommunale tilsyn. At
Sundheds- og Omsorgsudvalget har taget tilsynsrapporterne til efterretning, ses ikke som et
udtryk for, at udvalget accepterer, at der laves medicinfejl. Derimod ser forvaltningen det
som et udtryk for at udvalget, i lighed med Embedslægen, accepterer de planer, der er lavet
på de enkelte plejehjem og som skal sikre at fejlene ikke gentager sig. Freddy pointerede, at
der i forvaltningen er stor tilfredshed med rapporterne, hvor 5 ud af 6 plejehjem er blevet
vurderet til at kunne nøjes med at få tilsyn om to år. Mod det normale, som er hvert år.
 Freddy orienterede endvidere om det kommunale tilsyn, hvor plejehjemmene også er blevet
positivt vurderede. Disse tilsyn tager udgangspunkt i interviews med 75 beboere, 10
pårørende, 6 ledere og 16 medarbejdere.
 Endelig orienterede Freddy om en pulje, der er afsat til en lægelig gennemgang af medicin i
forbindelse med indførelse af Fælles Medicin Kort. Et væsentligt formål med medicinkortet
er at sikre, at borgerne får den rigtige medicin.
4. Ny dato for seniorrådsmøde i oktober
 Ny dato for seniorrådsmøde i oktober bliver d. 20. oktober 2015.
5. Meddelelser fra formanden
 Seniorrådet deltager i Sundhedsugen. Seniorrådet har lavet et rollatortræf, hvor borgere kan
få råd og vejledning om brug af deres rollatorer. Dette vil være muligt i både
sundhedscentret samt i Pensionisthuset Pilehaven. Seniorrådet gjorde samtidig opmærksom
på, at nye regler for hjælpemidler gør, at rollatorer, krykker og badetaburetter udleveres af
Sundhedscentret.
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6. Meddelelser fra medlemmerne
 Seniorrådet ønsker inddragelse ved planer om den gamle retsbygning, der skal laves om til
daghjem. Seniorrådet inviteres til rundvisning i retsbygningen indenfor de næste 14 dage,
hvor man kan komme med input. Den nye struktur samt tidshorisonten for det kommende
daghjem er endnu ukendt.
 Er kommunen forpligtet til at købe pladser i andre kommuner, når plejeboliggarantien ikke
kan overholdes? Kommunen er ikke forpligtet til at købe pladser i andre kommuner, men er
forpligtet til at løse problematikken, hvis garantien ikke kan overholdes. Der arbejdes på at
udvide Plejehjemmet Irlandsvej med yderligere 8 boliger efter samme standard som de
øvrige nyrenoverede boliger på Irlandsvej.
 Seniorrådet spurgte om man ved, hvorfor borgerne foretrækker den kommunale
hjemmepleje frem for den private. Dette vides ikke, men det er ikke forvaltningens indtryk, at
borgerne er utilfredse med den private udbyder.
 Seniorrådet gjorde opmærksom på, at de ikke er blevet inddraget i byggeprojektet
vedrørende Irlandsvej siden sidste møde.
 Der blev spurgt til, hvad status på køkkenprojektet er. Implementering af kølemad skete pr.
1.8.2015 og er forløbet godt. Borgerne er glade for maden. Den smager godt og der er
rigeligt af den. Samarbejdet med producenten forløber også godt. Personalet er i gang med
tilvænning til nye arbejdsprocedurer.
7. Meddelelser fra forvaltningen
 Klippekortmodellen er sat i værk.
8. Plejeboliggaranti
 Udskudt til næste møde.
9. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Ældrepuljen ophører ved udgangen af 2015. Økonomien er overført til kommunalt
bloktilskud og Økonomiudvalget har besluttet, at pengene overføres til ældreområdet.
10. Evt.








Viceberedskabschef Per Jacobsen og Beredskabschef Henning Vestergaard var inviteret til
mødet vedrørende emnet røgalarmer på plejehjemmene.
De fortalte, at alle pensionister i Tårnby Kommune modtager brev om tilbud af installation af
røgalarm i egen bolig fra Teknisk Forvaltning.
Derudover blev der informeret om, at der som følge af ændringer i bygningsreglementet er
forskellige røgalarmsystemer på de forskellige plejehjem. Dette skyldes, at alarmerne altid
installeres efter det til enhver tid gældende bygningsreglement. Ved renovering udskiftes
alarmerne ligeledes, hvis reglementet er blevet ændret, hvad det i praksis ofte er.
I dag er kravet, at der skal være installeret anlæg på plejehjemmene, som varsler
personalet. Alle nye bygninger, private som offentlige, skal have alarmer tilsluttet elsystemer.
Seniorrådet overvejer at foreslå installation af bedre røgalarmer på plejehjemmene i
forbindelse med kommende budget.
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