TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 13.12.2016

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/20052

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Winnie Hansen, Kurt Wriedt,
Freddy Lillelund

AFBUD:

Gert Clevin

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
2. Godkendelse af referat fra d.11.oktober 2016
 Det fremgår at Kurt Wriedt var til stede, men der var meldt afbud. Dette rettes i referatet.
 Punkt om hjemmehjælp omhandlede behovet for akut hjælp til indkøb ved udskrivelse til
tomt køleskab. Dette rettes i referatet.
3. Opfølgning
 Kontantkasse er der kun én af i kommunen pr. 1. januar 2017. Der kan fortsat hæves
kontanter i de hæveautomater, der er monteret udenpå bankerne.
 Hjælp til indkøb af hjemmeplejen kan i særlige tilfælde være en hjemmehjælpsydelse. Dette
kan eksempelvis ske i tilfælde hvor en borger ikke kan benytte den vanlige indkøbsordning.
Det kan ligeledes være i forbindelse med udskrivning fra hospital hvor borger kommer hjem
til et tomt køleskab. Endeligt kan man med klippekortsordningen benytte den visiterede tid til
indkøb.
4. Kommunale tilsyn på plejehjem
 Embedslægefunktionen er nedlagt og afløst af Styrelsen for Patientsikkerhed, som fremover
har ansvaret med at føre tilsyn med ældreplejen. Tilsynet ændres, således at det bliver
risikobaseret. Tårnby Kommune overvejer ny løsning på tilsyn og beder seniorrådet komme
med anbefalinger til, hvad der er vigtigt at fokusere på
 Seniorrådet anbefaler, at der er stor fokus på at det kommunale tilsyn er i direkte dialog med
brugerne i hjemmeplejen og på plejehjem. Seniorrådet anbefaler, at der fortages tilfældige
stikprøvekontroller, enten via opringning til borger eller som kontrol i hjemmet. Der gives
udtryk for vigtigheden af at skabe et kontrolsystem, hvor der er stor tillid til ordningen, frem
for kontrol af medarbejdere.
5. Meddelelse fra formanden
 Formanden har fået brochure fra Dansk Apotekerforening om lægemidler i Danmark.
 Dragør Kommunes Ældreråd har sat sag i gang om klippekortsordning internt i Dragør, og
har i den forbindelse søgt ældreråd på Sjælland om, hvordan ordningen fungerer.
Seniorrådet har bistået med at besvare spørgsmål.
6. Meddelelser fra medlemmerne
 Winnie beskriver hændelse på daghjemmet på Blåklokkevej. Her blev brugerne spurgt om
de vil deltage i kagebagning. Dette indvilgede de i, men efter endt arbejde fik brugerne

1

TÅRNBY KOMMUNE






beskeden, at kagen kun var til personalet. Stor utilfredshed blandt brugerne. Forvaltningen
undersøger sagen.
Winnie fortæller at nabo ikke får den fornødne hjælp til den planlagte tid. Forvaltningen
modtager navn på borger og undersøger sagen.
Kurt har hørt borgere klage over skiftende hjemmehjælpere og foreslår at borgere bliver
tilknyttet team på tre medarbejdere, som kommer på skift. Freddy oplyser at dette tilstræbes,
men at det er vanskeligt at lykkes med. Hjemmeplejen er opdelt i teams og seneste tiltag for
at imødekomme problematikken er at have en fast gruppe af hjemmehjælpere til at foretage
førstegangsbesøg, hvor det er vanskeligt at forudsige, hvor lang tid det enkelte besøg vil
tage.
Solgården inviterer til jubilæum d.10.januar 2017.

7. Meddelelser fra forvaltningen
 Solgården. Ikke alle kunne nikke genkendende til at have fået invitation til jubilæet.
Seniorrådet er på gæstelisten. Hvis der mangler invitationer, fremsendes de gerne.
 Ældreforum ophører. Nedlagt i forbindelse med aftale om ny finanslov. Publikationer kan
fremover hentes fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
8. Plejeboliggarantien
 Plejeboliggarantien er overholdt. Der har været 13 flytninger i november måned; med en
gennemsnitlig ventetid på 20 dage.
9. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Nærgymnastik genoptages.
 Kvalitetsstandarderne bliver sendt i høring i starten af 2017.
10. Forslag til kommende møde
 Disse er vedtaget på konstituerende møde.
 Udvalgsformanden inviteres til mødet i januar sidst på mødet.
 Visitationen inviteres til møde i februar.
11. Seniorrådsvalg – konstituering af råd efter valg
 Hanne Bager er valgt som formand.
 Kurt Wriedt er valgt som næstformand.
12. Evt.



Hanne vil gerne have sit mobiltelefonnummer på hjemmesiden.
Nye medlemmers mailadresser anbefales at være nye og ikke tidligere medlemmers
benyttede adresser.

Referent: Elisabeth Jessen
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