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1. Godkendelse af referat fra d.11. september 2012
 Referat godkendt

2. Meddelelser fra formanden





Program fra Bordinghus
Seniorernes Blad
Seniorrådet klager over manglende inddragelse i høringsproces, bl.a.
vedrørende Budget 2013, hvor Seniorrådet ikke er blevet hørt
Anne-Lise Huntwartsen + kollega orienterer om Udbetaling Danmark i
Aktivitetscenteret d.2. november kl.12

3. Meddelelser fra forvaltningen



Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet Seniorrådets forslag til
Ældrepolitik på møde d.7. oktober. Svar vil blive meddelt Seniorrådet.
Embedslæge tilsyn på Irlandsvej og Pyrus Alle har været i høring.

4. Meddelelser fra medlemmerne





Winnie Hansen orienterer om uacceptabelt lange transporttider fra
hospital til bopæl.
Poul Kristensen orienterer om, at Flextrafik med Movia er forbeholdt
borgere, der har fået udleveret et gangredskab fra kommunen og kun
kan benyttes til kørsel til fritidsaktiviteter. Ordningen kan ikke benyttes
som kørselsordning til genoptræning eller lign. Det er op til Movia at
kontrollere at ordningen bruges efter gældende regler.
Der ønskes bedre muligheder for transport til borgere i et
genoptræningsforløb.

5. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje




Der er flere rapporter om embedslægetilsyn på plejehjem på vej.
Plejeboliggarantien overholdes.
Renovering af Plejehjemmet Irlandsvej udskudt.
Tårnby Kommune har ikke aftale med andre kommuner om
plejeboliger, som del af plejeboliggarantien.
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6. Sager i høring



Kommunens redegørelse vedrørende sag, der blive vist på DR1, er at
finde på forsiden af kommunens hjemmeside.
Der findes nogle generelle regler i forbindelse med udskrivelse fra
hospitaler. Disse afhænger bl.a. af borgeres funktionsniveau før
hospitalsophold, samt om udskrivelse fordrer boligændringer.

7. Orientering om politiske beslutninger


Se ovenover

8. Hverdagsrehabilitering



Er startet op i Vest
Hjemmepleje Øst er ved at starte op – kurser igangsat.

9. Seniorrådsvalg





Seniorrådet ønsker at holde offentligt møde sammen med de andre
kandidater for at oplyse om rådets arbejde. Det aftales at mailadresse
på de andre kandidater fremsendes således således at der kan laves
aftale om dato for afholdelse.
Winnie Hansen, Knud Madsen og Hanne Bager vil gerne hjælpe til på
valgstederne.
Seniorrådet ønsker indflydelse på annoncer om kandidater. Dette
undersøges nærmere og formanden kontaktes.

10. Omsorgstandpleje







Målgruppen er borger på varigt ophold i plejebolig og hjemmeboende
borger, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
Visitation til omsorgstandpleje for borgere i egen bolig sker i
Visitationen, Forebyggelse og Omsorg, for borgere på plejehjem
håndteres det hos omsorgstandplejen
Betaling fastsættes på baggrund af cirkulæreskrivelse. Præcisering af
dette sker på næste møde.
Ydelsen dækker over:
 regelmæssig undersøgelse af tænder/protese
 forebyggelse af tandsygdomme
 behandling af symptomer og sygdomme i tænder og
mund
Den dækker ikke over:
 Større tandbehandlinger som ikke er regelmæssig
undersøgelse
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Forebyggelse og symptombehandling, som
udarbejdelse af krone med videre

11. Evt.


Forhold for hjemløse folke- og førtidspensionister drøftedes. Det er
kommunen hvor borger rent faktisk opholder sig, der har
handleforpligtigelsen.
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