TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 23.02.2017

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/35595
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Hanne Bager, Lone Pintos, Jørgen Maibom, Ole Wendt, Freddy
Lillelund, Elisabeth Jessen (ref.)

AFBUD:

Johnny Fredelund, Kurt Wriedt

MØDENR.:
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1. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat af ordinært møde den 25.1.2017 og ekstraordinært møde den 6.2.2017
 Referater godkendt
3. Seniorrådets brochure revideres
 Revideret udkast blev gennemgået og revideret på ny
 Ved næste møde forventes brochuren endelig godkendt – inklusive i rette format
4. Forebyggelsespakker; præsentation v. vikarierende sundhedskoordinator Sarah Juul Sørensen
 Tårnby Kommune har få år tilbage vedtaget en 2020-sundhedsplan. Efterfølgende
udarbejdede Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakker. Disse blev vurderet at supplere
målene i sundhedsplanen så godt, at Tårnby Kommune valgte at benytte implementering af
forebyggelsespakkerne som metoden til at nå målene i 2020-planen.
 Der er 11 forebyggelsespakker og det blev besluttet at påbegynde implementering med tre
nye pakker hvert år med start i 2014. De tre første pakker omhandlede forebyggelse i
forhold til alkohol, tobak og fysisk aktivitet.
 Der er nedsat tre koordineringsgrupper – børn, voksne og ældre - til implementering af
pakkerne.
 Indsatserne er opdelt i grundniveau, som er grundlæggende opgaver kommunerne
anbefales at iværksætte. Der er også er udvidede indsatser, hvor der kan vælges mellem
forskellige indsatser.
 Implementering af pakkerne målrettet ældre går godt. Forudsætningerne for implementering
er gode, med retningslinjer og handleplaner.
 Forebyggelsespakkerne på tryk kan bestilles på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
www.sst.dk/forebyggelsespakker. Ældrecentret bestiller et sæt til Seniorrådet.
 Forebyggelsespakker er bredt rettet. Forebyggelse på diagnoseniveau behandles i det, der
kaldes Forløbsprogrammer.
 Regionen er i gang med at udarbejde en sundhedsprofil, hvor man kan se hvordan det går
med sundheden i kommunerne. Dette gøres hvert 4. år. Cirka 2.500 tilfældigt udvalgte
Tårnby borgere vil blive kontaktet med henblik på udfyldelse af spørgeskemaet ”Hvordan har
du det?”.
 Koordinationsgruppen Ældre arbejder med et forslag om at udpege en kommunal
Pårørende-konsulent, som kunne hjælpe pårørende hen til den rette hjælp.
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5. Seniorrådets forslag til budget 2018
 Seniorrådet ønsker en udvidet ordning af plejehjemslæger til alle plejehjem.
 Bedre normering på plejehjem ønskes, da beboerne opleves mere svækkede end tidligere.
 Der spørges til hvordan det går med aflastning/ støtte til pårørende til langvarigt syge
borgere. I Tårnby Kommune kan Klippekortsmodellen bruges til at borgeren kan bede om
hjemmehjælp i op til 3 timer, så den pårørende kan komme ud imens. Desuden kan der
bevilges aflastning på døgnbasis på plejehjem. Seniorrådet overvejer at foreslå særlig
aflastning til stærkt demente borgere. En overvejelse kunne være at benytte daghjemmet på
Blåklokkevej.
 Et forslag om indkøbstur for pensionister drøftes. Et tilbud hvor borger hentes på et
nærmere aftalt tidspunkt og køres hjem igen.
 Seniorrådet udarbejder forslag som sendes til kommunalbestyrelsen.
6. Meddelelser fra formanden
 Hanne har deltaget i Husmøde på Bordinghus. Der er 50 års jubilæum i 2018. Seniorrådet
har forventning om, at der afsættes særskilt budget hertil.
 Hanne og Kurt har deltaget i Regions Ældreråds møde. Der blev bl.a. talt om plan for Den
Ældre Medicinske Patient.
 Hanne har deltaget i møde med Sundhedskomiteen, der tilrettelægger Sundhedsugen.
 Danske Ældreråd arrangerer pårørendedage på Købehavns Rådhus. Arrangementet er
gratis og kræver tilmelding. Link findes i en mail medlemmerne har modtaget den16. januar.
 Danske Ældreråd afholder møde den 8. marts i Gentofte om At blive gammel i Danmark.
Link i mail, som medlemmerne har modtaget tidligere.
 Årsmøde og repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 24. april i Nyborgs Strand.
Fem ordinære seniorrådsmedlemmer kan deltage.
 Danske Ældreråd arrangerer konference den 25. april på Nyborg Strand om ældres forhold
– programmet ligger i et af nyhedsbrevene medlemmerne har modtaget.
7. Meddelelser fra medlemmerne
 Ingen meddelelser
8. Meddelelser fra forvaltningen; herunder plejeboliggaranti, politiske beslutninger samt kommende
sager i høring
 Plejeboliggarantien for januar 2017. 9 borgere er flyttet ind. Garantien er overholdt i 8
tilfælde. Den gennemsnitlige ventetid var 25 dage.
 To sager i høring – KKR mål og Værdighedspuljen.
 Nærgymnastik forsætter efter 2017.
 Sundheds- og Ældreministeriet har udloddet en pulje til ”klippekortsydelser” til beboere i
plejebolig. Sag forventes i kommende høring.
9. Kommende møder
 Der inviteres ikke gæster udefra til mødet i marts, idet dagsordenspunkt om budget 2018
forventes at udfylde tiden.
 Til mødet i april inviteres en visitator til at fortælle om visitation af plejeydelser.
 Til mødet i maj inviteres lederen af hjemmeplejen til at fortælle om udviklingen i
hjemmeplejen.
 Omsorgstandpleje: Ledende tandlæge Annette Ludvigsen inviteres til et kommende møde i
forbindelse med ændringen i Omsorgstandplejen samt om Sundhedsstyrelsens nye
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anbefalinger for en styrket forebyggelse, behandling, visitation og organisering. Tidspunkt for
besøg af Annette er ikke fastsat.
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.
Tidspunkt er ikke fastsat.

10. Eventuelt
 Pensionistfolder: En gang blev der udgivet en folder om aktiviteter specielt rettet mod
pensionister. Findes den ikke mere? Undersøges af forvaltningen.
 Pensionistbevis. En gang blev der udstedt et pensionistbevis. Gøres det ikke længere?
Undersøges af forvaltningen.
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