TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 12.01.2016

MØDESTED:

Tårnby Rådhus

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/32441

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Ninna Riishøj
Poulsen, Birgitte Dalsgaard Silkjær, Christina Sahl, Freddy
Lillelund, Tina Jaqué (ref.)

AFBUD:

Gert Clevin, Winnie Hansen

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden af d. 12. januar 2016
 Godkendt
2. Godkendelse af referat af d. 8. december 2015
 Seniorrådsmøde d. 9. februar skal flyttes til anden dato. Ny invitation skal fremsendes til
Udvalgsformand Jan Jakobsen.
 Invitation af en visitator til seniorrådsmøde: Dato følger.
 Hjemmeplejeleder Jesper Rasmussen er inviteret til seniorrådsmøde d. 14. juni.
 Referat blev herefter godkendt.
3. Besøg af Demenskoordinator Ninna Riishøj Poulsen og Risikomanager Birgitte Dalsgaard Silkjær
 Ninna R. Poulsen fortalte om arbejdet som demenskoordinator, hvor hun beskæftiger sig
med bl.a. følgende:
 Afholdelse af pårørendegrupper til demente
 Møde 2 x månedlig i samarbejde med forebyggelseskonsulenterne
 Møder i huset ”Postkassen” med Alzheimersforeningen
 Hjemmebesøg vedrørende information om demens
 Opsporing af mulig demente borgere efter henvendelser fra hjemmeplejen
 Udredning af demens blandt andet i samarbejde med egen læge
 Samarbejde samt undervisning om demens og magtanvendelse med hjemmeplejen,
daghjem og plejehjem
 Være ajourført med blandt andet nye tiltag vedrørende demens samt samarbejde om
demensindsatsen
 Der blev spurgt til, hvorfor Tårnby Kommune ikke anvender GPS til demente borgere i større
omfang end hidtil. Ninna forklarede, at der tidligt i forløbet tages hånd om problemer og
løsninger med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Derved undgås brug af GPS.
 Birgitte Dalsgaard Silkjær fortalte om arbejdet som risikomanager, hvor hun beskæftiger sig
med bl.a. følgende:
 Været ude med dag/aftenhold i hjemmeplejen og plejehjem for at lære borgerne at kende
 Patientsikkerhed blandt andet med udgangspunkt i rapporter om utilsigtede hændelser fra
embedslægen samt organiseringen heraf.
 Samarbejde med både ældrecentret og handicap- og psykiatricentret
 Birgitte har et igangværende projekt vedrørende decentrale enheder i hjemmeplejen, som
skal følge op på utilsigtede hændelser og demens via handlingsplaner. I den forbindelse vil
der være en underviser, som vil klæde sagsbehandlerne på til disse opgaver
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Utilsigtede hændelser skal udvides til at gælde indrapporteringer udover fald og
medicindosering. Der er nedsat et tværsektorielt samarbejde herom
Derudover er der samarbejde med faldforebyggelseskonsulenter, sårplejekoordinator og de
kommunale ergoterapeuter
Det blev oplyst, at pårørende også kan anmelde utilsigtede hændelser.

4. Oplæg om Ældrehus i Hvidovre Kommune v/Kurt Wriedt
 Hvidovre Kommune har et Seniorråd samt et søsterråd, ”Aktive seniorer”
 Hvidovre Kommune har stillet et hus til rådighed med henblik på afholdelse af foredrag,
aktiviteter og lignende, som arrangeres og afholdes af Seniorrådet
 Ældrehuset har en mødesal til 80 personer, køkken samt lokale hvor Seniorrådet har
ugentlig træffetid for kommunens borgere.
 Drift og vedligeholdelse af Ældrehuset afholdes af Hvidovre Kommune
 Andre frivillige foreninger omhandlende ældre borgere kan låne huset til arrangementer
 Hvidovre Kommune har 4 foreninger, som samarbejder med Seniorrådet
 Seniorrådet og Social- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune er velkomne til at
besøge Ældrehuset efter aftale via Kurt Wriedt
 Det blev drøftet, om et samarbejde med fx Pensionisthuset Solgården kunne være et
alternativ som Ældrehus i Tårnby Kommune. Seniorrådet arbejder videre på ideen samt et
eventuelt budget hertil.
5. Besøg af forebyggelseskonsulent Christina Sahl
 Christina fortalte, at der er et igangværende lovforslag om forebyggende hjemmebesøg og
at der er udgivet en håndbog, som guide til, hvordan hjemmebesøg skal gribes an
 Med lovforslaget rykkes aldersgrænsen for de årligt tilbagevendende tilbud om besøg fra 75
til 80 år. Dog skal alle fortsat tilbydes besøg i deres fyldte 75 år. Samtidig forpligtes
kommunen til at tilbyde besøg til særlige risikogrupper i alderen 65 til 79 år.
 Christina ønsker inddragelse af Seniorrådet vedrørende oplæg til guiden over hjemmebesøg
fremadrettet. Christina anbefaler, at den gamle og nye lovgivning læses og sammenholdes
samtidig. Hvis vejledningen til lovgivningen ikke kommer inden lovforslaget, anbefales det at
læse bemærkningerne i stedet for.
 Fællesarrangementer med forebyggelseskonsulenter og Seniorrådet kan finde sted i
pensionisthusene i kommunen.
6. Meddelelser fra formanden
 Formanden have modtaget en henvendelse vedrørende manglende busdrift på
Løjtegårdsvej. Formanden blev henvist til Teknisk Forvaltning.
7. Meddelelser fra medlemmer
 Seniorrådet gjorde opmærksom på, at de ikke havde hørt nærmere om inddragelse ved
udformning af det nye daghjem, renoveringen af Plejehjemmet Irlandsvej samt ikke fået
besked om, hvad det nedlagte køkken på Løjtegårdsvej skal bruges til.
 Retsbygningen/ nyt daghjem: Sagen har været i udbud vedrørende
arkitektopgaven/kravspecifikationen. Vinderen af udbuddet er ved at udforme
byggematerialet.
 Plejehjemmet Irlandsvej: Byggeriet har været på standby grundet byggeriet af nyt daghjem i
den gamle retsbygning, men planlægningen vil snart gå i gang på ny.
 Køkkenet: Der er endnu ikke truffet nogen beslutninger, om hvad køkkenet kan bruges til.
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8. Meddelelser fra forvaltningen
 Værdighedspulje/politik: Lovforslaget skal træde i kraft til marts. I den forbindelse skal
forvaltningen udforme en værdighedspolitik. Seniorrådet opfordres til at komme med ideer til
udformningen nu.
 Værdighedspolitikken skal revideres hvert år.
 Puljen er på 7,6 mio. kr. årligt
9. Plejeboliggarantien
 Det gennemsnitlige antal dage borgere har ventet på plejebolig var i december på 49.
Plejeboliggarantien er 75 dage. I 8 ud af 11 ansøgninger er garantien overholdt.
10. Orientering om politiske beslutninger/ sager i høring
 Høring vedrørende Solgården. Aldersgrænsen ønskes sænket fra 65 år til 60 år.
 Seniorrådet kan forvente høring i sag om visitation af pakker
11. Evt.


Intet nyt.
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