TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 23.03.2017

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: kl.13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/35596

DELTAGERE:

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

AFBUD:

Ole Wendt, Johnny Fredelund

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden 23. marts 2017
 Dagsorden godkendt med følgende tilføjelse: punkt om Kommende møder sættes på som
punkt nummer 9.
2. Godkendelse af referat fra d.23. februar 2017
 Referat godkendt
3. Brochuregodkendelse
 Godkendt med mindre sproglige rettelser.
 Der trykkes 500 styk med mulighed for tryk af flere.
 Seniorrådsmedlemmerne sørger selv for at distribuere.
4. Meddelelser fra formanden
 Hanne var til årsmøde i Ældresagen. Gjorde reklame for folder.
 Borger kontakter rådet om oplevelse hun har haft med Visitaionen i forbindelse med en
udskrivning. Hun modtager en meddelelse i e-boks om start af midlertidig hjemmehjælp. Det
fremgår af brevet hvornår hjælpen stopper, men ikke hvornår hjælpen begynder, hvilket
ærger borger. Dette tages med tilbage til visitattionen.
5. Meddelelser fra medlemmerne
 Der er muligvis oplevet klikkedannelse på Solgården og Pilehaven, hvilket kan skræmme
folk væk.
 Det foreslås at lederne orienteres herom. Dette gør Hanne Bager og Kurt Wriedt.
6. Meddelelser fra forvaltningen
 Værdighedspuljen som har været i høring hos rådet, er tiltrådt.
 Sag om Klippekortsydelser på plejehjem er søgt og der afventes svar fra ministeriet. Sagen
kommer på den politiske dagsorden og til høring hos rådet i løbet af foråret.
 Pensionistfolder er nedlagt, da oplysningerne kan findes på hjemmesiden.
 Pensionistbevis kan udleveres ved henvendelse i Socialcentrets Pensionsteam.
7. Plejeboliggarantien
 12 borger er indflyttet i februar med gennemsnitlig ventetid på 29 dage. Plejeboliggarantien
er overholdt.
8. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
Sager om KKR – mål fro sundhed og Værdighedspuljen er tiltrådt.
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9. Kommende møder
 April – visitationen inviteres. Fokus på visitation til hjemmepleje: Hvordan visiteres man til
personlig pleje; hvor meget inddrages pårørende; hvad sker der i forbindelse med
udskrivninger?
 Maj – leder af hjemmeplejen inviteres.
 Juni – Bodil Zachariassen og Annette Larsson inviteres til samtale om hvordan man kan
styrke samarbejdet mellem råd og pensionisthuse.
Mulige emner/deltagere:
 Frivillighedskoordinator inviteres muligvis til efteråret.
 Omsorgsstandplejen - Ledende tandlæge Annette Ludvigsen inviteres til et kommende
møde 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.
10. Budget 2018
 Seniorrådet drøfter forslag til budget 2018 uden forvaltningens deltagelse.
11. Eventuelt
Ingen punkter
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