TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 26.10.2017

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: kl.13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/35605

DELTAGERE:

Hanne Bager, Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Kurt Wriedt,
Freddy Lillelund, Elisabeth Jessen (ref.)

AFBUD:

Lone Pintos, Ole Wendt

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden af d. 26. oktober 2017
 Godkendt
2. Meddelelser fra formanden
 Der er modtaget referat fra Ældrerådets bestyrelsesmøde.
 Bodil Zachariassen har modtaget rund fødselsdagsgave fra Seniorrådet og siger mange tak.
 Vaccinationsprogrammet, som Seniorrådet løfter, har haft 697 borgere igennem.
 Til Seniormorgenmad i Sundhedsugen deltog Johnny og Hanne sammen med ca. 200
borgere.
 Der er modtaget invitation til vælgermøde i Regionsældrerådet næste torsdag – to
medlemmer kan deltage.
3. Meddelelser fra medlemmerne
 Ingen meddelelser.
4. Meddelelser fra forvaltningen
 Michael Thamdrup er tiltrådt som leder af hjemmeplejen. Endvidere er ansættelse af fire
vakante teamlederstillinger i hjemmeplejen i proces.
5. Plejeboliggarantien
 Ni borgere fra den generelle og fire fra den specifikke venteliste er flyttet i plejebolig i
september måned. Den gennemsnitlige ventetid har været 34 dage. I et enkelt tilfælde har
ventetidsgarantien ikke været overholdt. Denne har ventet i 92 dage.
6. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Rengøring eller vinduespudsning: Det er besluttet at iværksætte ekstra hovedrengøring eller
vinduespudsning til de borgere, der er bevilget rengøring.
 Forløbsprogrammer: Det er besluttet at iværksætte en særlig indsats for at reducere
ventetiden på deltagelse i forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes type 2.
 Tablets på plejehjem: Det er besluttet at der indføres Borgernær dokumentation via tablets
på plejehjem. Seniorrådets medlemmer udtrykker utilfredshed med prioriteringen af
værdighedsmidler til tablets. Midlerne bør bruges til aktiviteter, der kommer borgerne direkte
til gode. Fordelingen af midler til forløbsprogrammerne er der opbakning til.
 Sager i høring: Der er ingen sager i høring til det kommende møde i Sundheds- og
Omsorgsudvalget.
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7. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
 På det kommende møde er der sag om status på værdighedspuljen.
8. Kommende møder
 Til mødet i november deltager Peter Günther fra Teknisk Forvaltning til en snak om, hvorvidt
Tårnby Kommune har tilstrækkeligt fokus på, at der ved anlægsopgaver gøres nok for at
sikre at vælge leverandører, der ikke går konkurs.
 Til mødet i november deltager også Ane Nikolajsen, Maj Asmussen og Stine Kjær fra
Sundhedscentret for at fortælle om forløbsprogrammerne KOL, Diabetes og Kræft.
 Til mødet i december inviteres borgmester og forvaltningschef samt referenten.
 Til mødet i januar inviteres den nye hjemmeplejeleder, Michael Thamdrup.
 Til mødet i januar inviteres også en repræsentant fra Sundhedscentret, til at give et indblik i,
hvordan det går på genoptræningsområdet; herunder ventetider på genoptræning.
 Til mødet i februar inviteres den nye borgmester og udvalgsformand.
 Til mødet i marts inviteres Forebyggelseskonsulenterne til at fortælle om deres virke.
9. Status på Værdighedspuljen
 Samtlige midlertidige pladser er nu flyttet fra plejehjemmet Løjtegårdsvej til Irlandsvej. Der er
ansat yderligere personale; social- og sundhedspersonale samt fysioterapeuter. Der er
fortsat udfordringer med at rekruttere sygeplejersker, hvilket udfordrer akutfunktionen.
Ansættelsesproces er aktuelt i gang.
 Byggeriet på plejehjemmet er sat tilbage af konkurs, hvilket har udskudt etablering af de
midlertidige dagrehabiliteringspladser.
 Der har været afholdt årlige samtaler med borgere og beboere i hjemmeplejeregi og på
plejehjem.
 Der har pågået kompetenceudvikling af personalet indenfor sårbehandling og palliation.
 Nærgymnastikken er genoptaget.
 Plejehjemslæger på Pyrus allé er blevet ansat.
 Projekt om medicingennemgang forsøges udskudt til næste år.
 Projekt om bedre mundhygiejne for plejehjemsbeboere pågår.
 Demensuge for demente, pårørende og personale er planlagt til afholdelse i november.
 I sag til det kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget er der søgt om overførsel af
midler til 2018 til at videreføre aktiviteter.
10. Evt.


Renovering på plejehjemmet Irlandsvej. Renoveringen er sat i bero i forbindelse med
konkurs. De ”små” entrepriser er igangsat nu, imens de større entrepriser er under udbud.
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