TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 24.05.2017

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: kl.13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/35600

DELTAGERE:

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

AFBUD:

Ole Wendt, Kurt Wriedt, Johnny Fredelund

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden den 24. maj 2017
 Punkt om hjemmeplejen udsættes, idet hjemmeplejelederen er fratrådt og der pt. er en
konstitueret leder.
 Herefter godkendes dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 20. april 2017
 Referat godkendt med rettelse af en stavefejl.
3. Meddelelser fra formanden
 Seniorrådets budgetforslag er beregnet (blev udleveret og medsendes referatet). Forslagene
er gennemgået af forvaltningen og udvalgsformanden. Forslag om loftlifte arbejdes der ikke
videre med, da Seniorrådet fejlagtigt var af den opfattelse, at plejehjemmene betaler loftlifte
over eget driftsbudget. Der har i flere år været en særskilt pulje hertil.
 To borgere har henvendt sig med klage over aflysning af rengøring i forbindelse med
helligdage. Uden at være tilbudt rengøring en anden dag.
 Hanne har aftalt med Bordinghus at seniorrådsmedlemmerne informerer om rådets arbejde
den 8. september kl.13.00.
 Der er udarbejdet vejledning om forebyggende besøg for borgere over 65 og under 75.
 Alle fem seniorrådsmedlemmer deltog i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i
Nyborg. Der var kampvalg til formandsposten. Der var oplæg om forskellige emner:
Differentierede priser for færdigbehandlede mellem ældre og børn; Oplæg om værdighed af
hospice præst - Værdighed hænger ikke sammen med færdighed. Værdighed er også retten
til at være besværlig. Oplæg om den ældremedicinske patient: Medicin afprøves ikke på
ældre borgere, eller på borgere der modtager mange forskellige præparater, hvilket kan
have uheldige og ukendte konsekvenser.
 Der var Vestegnstræf i Ballerup, hvor Hanne og Ole deltog. Lone blev forhindret. Der var et
spændende aktivitetscenter for pensionister, der var stort med mange faciliteter og
muligheder. Ballerup Museum samt lokal restaurant blev også besøgt.
4. Meddelelser fra medlemmerne
 På repræsentantskabsmødet hos Dansk Ældreråd i Nyborg deltog Lone og blev blandt
andet informeret om Rødovre Kommune, der har cykler til flere passagerer og som tager på
lange ture sammen. Om ture til skoler, hvor der blev lavet mad med skolebørn. Tårnby
Kommunes cykler til ældre og projekt ”Vind i håret” blev efterfølgende drøftet.
5. Meddelelser fra forvaltningen
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Hjemmeplejelederen er fratrådt. Michael Thamdrup er konstitueret i stillingen indtil videre.
Ny leder forventes ansat efter sommerferien.
Der er afsluttet udbudsrunde om nyt dokumenteringssystem – et udbud, som er indgået
sammen med andre kommuner. Systemet forventes at lette samarbejdet på tværs; herunder
med hospitalerne. De praktiserende læger er ikke med i aftalen.
Ved sidste møde blev der talt om breve sendt fra visitationen, hvor der manglede
oplysninger om opstart. Det aftales at punktet tages op på et senere møde, hvor der er
lejlighed til at læse brevene forinden. Brevene blev udleveret og udsendes sammen med
den kommende dagsorden.

6. Plejeboliggaranti
 Plejeboliggarantien er overholdt i alle sager. 10 borgere er tilkendt plejebolig i april med
gennemsnitlig ventetid på 18 dage.
7. Orientering om politiske beslutninger / sager i høring
 Sag om Risikobaseret tilsyn er på vej. Det drejer sig om at embedslægetilsyn er ændret til
risikobaseret tilsyn, hvor der laves tilsyn efter behov og ikke som før, hvor det var årligt. Det
kommunale tilsyn sættes på dagsorden – herunder fokus på hvordan man kan lave tilsyn i
hjemmeplejen.
 Sag om flytning af terapeuter er under udarbejdelse. Da renoveringen på Irlandsvej snart er
færdig overgår de midlertidige pladser fra plejehjemmet Løjtegårdsvej til plejehjemmet
Irlandsvej. Der skal i den forbindelse flyttes medarbejdere, og de bliver så mange, at der
lægges op til at gruppen samles som en selvstændig enhed på plejehjemmet.
 Klippekort på plejehjem afventer politisk behandling.
8. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
 Lukket punkt – Budget 2018.
 Seniorrådets budgetforslag er ikke kommet med i forslaget fra forvaltningen til
kommunalbestyrelsen efter aftale mellem forvaltningschef og udvalgsformand. Seniorrådet
er høringsberettiget i forbindelse med den politiske budgetbehandling.
9. Folder og plakat
 A4-plakat med foto og mailadresse af medlemmer blev godkendt. Det aftales, at der printes
20 eksemplarer, som Seniorrådet laminerer og distribuerer. De printede plakater lægges i
informationen og kan afhentes fra tirsdag den 30. maj.
 Folder printes i 300 eksemplarer af Solgården. Seniorrådet henter dem dér. Der gives
besked om, hvornår folderne er printet.
10. Kommende møder
 Til næste møde i juni inviteres pensionistcenterledere fra Solgården og Bordinghus. Der
ønskes præsentation af huset og efterfølgende spørgetid.
 Frivillighedskoordinator Naomi Gurfunkiel inviteres til mødet i august.
 Ledende tandlæge Annette Ludvigsen inviteres til møde i september i forbindelse med
ændringen i Omsorgstandplejen, samt om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for en
styrket forebyggelse, behandling, visitation og organisering.
 Forløbsprogrammer - Tårnby Kommune har mange Forløbsprogrammer, som er
diagnosespecifikke programmer til forebyggelse af fx diabetes, KOL og demens. Ved et
kommende møde kan en medarbejder, der arbejder med forløbsprogrammer inviteres.
11. Eventuelt: -
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