TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 24.05.2018

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 17/32749

DELTAGERE:

Hanne Bager, Lone Pintos, Jørgen Maibom, Luise Bendixen,
Mia Sullca (ref.)

AFBUD:

Johnny Fredelund, Johnny Fredelund, Ole Wendt, Kurt Wriedt

GÆSTER:

Ninna Poulsen (demenskoordinator), Charlotte Lauridsen
(kons. leder af sundhedshuset)

MØDENR.:

5

1. Godkendelse af dagsorden d.24. maj 2018
Godkendt uden yderligere bemærkninger
2. Besøg af demenskoordinator Ninna Poulsen
Ninna fortalte om projektet med brug af livshistorier hos mennesker med demens.
Demente mister deres identitet, når de mister deres hukommelse, og da det ikke altid er faste
medarbejdere, der passer den demente, er der brug for en måde at kommunikere med de demente
på.
Projektet Digital livshistorie går ud på, at plejehjemmene med deres udleverede tablets, kan tilgå et
administrationsmodul, hvor der kan opbygges en livshistorie/minder/interesser omkring den
demente.
Billeder, lydfilm, musik m.m. kan lægges ind på deres livshistorie, og med administrationsmodulet
kan plejehjemmene finde den enkelte beboer frem, og snakke med dem om de ting, der skaber
mening for den enkelte, og får dem til at huske det liv, de har levet.
Alle plejehjem/daghjem har en demenskoordinator, som har ansvaret for at oplære
kontaktpersonerne i programmet, og kontaktpersonerne skal så snakke med de pårørende, som
også kan tilgå beboerens livshistorie, og i samarbejde med personalet, skabe beboerens livshistorie.
Der er bevilliget ca. 176 tusind kr. til projektet, alt personale har været på workshop, og IT
sikkerheden er godkendt. Der mangler kun et startskud fra IT afdelingen for at kunne starte.
Ninna gik kl. 14.30
3. Besøg af Charlotte Lauridsen, konstitueret leder af sundhedscenteret kl. 14 – 15. Hun fortæller om
Ventetider på genoptræningsområdet.
Punktet tages op senere
4. Snak om Værdighedspolitik og værdig død
Intet til punktet
5. Meddelelser fra formanden
 Repræsentant for Naturparkrådet for Naturpark Amager er Lone Pintos
 Mødet i september skal afholdes på plejehjemmet Ugandavej
 Der har været repræsentanter fra seniorrådet til Dansk Ældreråds ældrepolitiske konference,
og der blev snakket om værdighedspolitik, og styrkelse af samarbejdet med de pårørende.
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Der har været repræsentanter fra seniorrådet til regionsældrerådsmøde, og der er planer om
at alle der er indlagt i en længere periode, skal have en patientansvarlig læge. Der blev også
informeret om, at der genansættes lægesekretærer.

3. Besøg af Charlotte Lauridsen, konstitueret leder af sundhedscenteret
Charlotte fortalte om ventetiderne på genoptræningsområdet.
Der behandles både genoptræning fra sundhedsloven og serviceloven, og træningen kan
tilrettelægges efter, hvor det passer den pågældende at træne, fx hjemme eller i sundhedscenteret.
I øjeblikket er der en ventetid på 9 hverdage, men der kommer en ny lov om 7 dages ventetid, der
snart træder i kræft.
Oplevelsen i Sundhedscenteret er, at 9 dage passer fint med borgerne, da mange oplever, at det er
for voldsomt at starte op før. Hvis folk ikke er klar, aftales der at vente 14 dage og optage kontakten
der.
Der snakkes også meget med borgerne om at tage ansvar for deres træning, og fortsætte efter endt
genoptræning.
Der er indført skridttæller, og træningsdagbog som en hjælp til borgerne.
Charlotte gik kl. 14.20
6. Meddelelser fra medlemmerne
Intet til punktet
7. Meddelelser fra forvaltningen
Intet til punktet
8. Plejeboliggarantien
Luise Bendixen meddelte, at hun vil undersøge sagen til næste møde.
9. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
Intet til punktet
10. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
Intet til punktet.
11. Kommende møder
 Hanne Bager vil undersøge om næste møde i juni kan foregå i Pilehaven.
 Pkt. 4. tages på mødet i juni
 På mødet d. 16. august får seniorrådet besøg af forebyggelseskonsulenterne Lisbeth
Svanholt, Annette Nordal Lund og Christina Sahl, som vil fortælle om deres virke, bl.a. om
den årlige fest for de + 90 årige og denne målgruppe kl. 13-15
12. Eventuelt
Intet til punktet
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