TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 15.06.2017

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: kl.13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/35601

DELTAGERE:

Hanne Bager, Lone Pintos, Freddy Lillelund, Elisabeth Jessen
(ref.)

AFBUD:

Johnny Fredelund, Ole Wendt, Kurt Wriedt, Jørgen Maibom

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden d.15. juni 2017
 Pkt. 6 udsættes
 Dagsorden herefter godkendt
2. Godkendelse af referat fra d.24. maj 2017
 Rettelse til referat:Under punktet Meddelelser fra formanden rettes under 5.pind sloganet til
”Værdighed hænger ikke sammen med færdighed”.
 Samme sted rettes teksten til ”Værdighed er også retten til at være besværlig”
 Referat herefter godkendt
3. Meddelelser fra formand
 Folderen ligger klar på Solgården
 Ros til Sundhedscenteret, især til kørselsordningen, hvor tiderne holdes.
 Klage over Plejehjemmet Løjtegårdsvej, specifikt over måden der tales på.
 Der klages over Hjemmeplejen, primært over manglende besked om ændringer.
 Klage over responstid på et nødkald. Borger ventede en time på hjælp. Blev herefter indlagt
og hjælperne glemte at låse efter sig.
4. Meddelelser fra medlemmer
 Der var ingen meddelelser.
5. Meddelelser fra forvaltningen
 To ud fem afdelingsledere mangler i hjemmeplejen, hvilket giver udfordringer for driften.
6. Pensionisthusene Pilehaven og Solgården
 Punktet udsættes.
7. Plejeboliggarantien
 Garantien overholdes i alle tilfælde.
 13 borgere har ventet gennemsnitligt 16 dage. En enkelt har ventet 35 dage.
8. Orientering om politiske beslutninger i høring
 To sager i høring: Status på fasttilknyttede læger på plejehjem og Risikobaseret tilsyn 2017.
 Punkt om klippekort til plejehjemsbeboere sættes på dagsorden i Økonomiudvalget og
sendes i høring snarest.
9. Dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget
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Forskellige punkter blev kort drøftet.

10. Visitationens breve
 Få rettelser til indhold, som visitationen orienteres om.
11. Kommende møder
 I forbindelse med at dagens dagsordenspunkt med besøg af lederne fra pensionisthusene
blev aflyst som følge det store antal afbud til dagens møde, blev det besluttet at
seniorrådsmedlemmerne i stedet tager på besøg på pensionisthusene.
 Ledende tandlæge Annette Ludvigsen deltager i mødet i august i forbindelse med
ændringen i Omsorgstandplejen, samt om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for en
styrket forebyggelse, behandling, visitation og organisering.
 Frivillighedskoordinator Naomi Gurfunkiel deltager i mødet i september.
 Forløbsprogrammer – Tårnby Kommune har mange forløbsprogrammer, som er
diagnosespecifikke programmer til forebyggelse af f.eks. diabetes, KOL og demens. Ved et
kommende møde kan en medarbejder, der arbejder med forløbsprogrammer, inviteres.
12. Eventuelt
 -
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