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1. Godkendelse af dagsorden
 Punktet ”Orientering og status på Genoptræningsområdet ved Sundhedscenter” udsættes til
et kommende møde.
 Dagsorden herefter godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
 Der er modtaget rapport om Retssikkerhed i Kommunerne fra Institut for
Menneskerettigheder, som er sendt til medlemmerne.
 Der er modtaget Nyhedsmail nr. 9 fra 2017 fra Danske Ældreråd.
 Hanne Bager og Kurt Wriedt deltager i møde i Regionsældrerådet.
 Det blev oplyst at Danske Ældreråd afholder konference d. 26. februar.
Hanne Bager og Kurt Wriedt deltager.
3. Meddelelser fra medlemmerne
 Udslusningsordningen fra hospital til rehabilitering på Irlandsvej har fået ros af borger.
 Brochure herom roses også.
4. Meddelelser fra forvaltningen
 Administrationen er ved at være fuldtallig igen.
5. Plejeboliggarantien
 Der er 14 personer, der er flyttet i plejebolig i december 2017. 10 personer fra den generelle
venteliste. Den gennemsnitlige ventetid var 36 dage og plejeboliggarantien har været
overholdt i alle tilfælde. Der var blandt mødedeltagerne tvivl om det præcise antal dage
garantien dækker. Der orienteres om dette på næste møde.
6. Uanmeldt tilsyn på Ugandavej 2016
 Punkt udsættes til næste møde.
7. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Kvalitetsstandarder 2018 er sendt i høring.
 Kvalitetsstandard vedr. personlig pleje drøftes med leder af hjemmeplejen. Det understreges
at tildeling af Personlig pleje og Praktisk hjælp altid er en individuel vurdering.
 Rehabilitering efter Servicelovens § 83A drøftes. Der foretages altid en vurdering – i
samarbejde med borger - om vedkommende vil have gavn af rehabilitering.
 Der drøftes hjælp til transport til sygeplejekliniker. Der foretages en individuel vurdering af
om borger selv kan komme til klinikken.
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Der orienteres om, at det er hospitalet, der laver en vurdering om, hvorvidt borger har behov
for kørsel i forbindelse med genoptræning til første konsultation. Herefter er det terapeuten i
Sundhedscentret, der vurderer, hvorvidt der fortsat er dette behov.
Kvalitetsstandard for vask drøftedes, specifikt forskellen på enlige og ægtepars
vaskemængder. Det blev oplyst at grunden til at man ikke fordobler kilomængden til ægtepar
skyldes erfaringer fra leverandørerne, som oplever at ægtepar deles om lang række
boligtekstiler, hvorfor en fordobling af mængden ikke er nødvendig.
Seniorrådet ønsker at plejeboligophold tilbydes tidligere med et forbyggende sigte, da
borgere, der tilbydes plejebolig ikke får fuld glæde af opholdet grundet stærk svækkelse.

8. Kommende møder
 Til mødet i februar inviteres den nye borgmester og udvalgsformand til fælles drøftelse om
det fremtidige samarbejde.
 Til mødet i marts inviteres Forebyggelseskonsulenterne til at fortælle om deres virke, bl.a.
om den årlige fest for de +90-årige og denne målgruppe.
 Til mødet i marts inviteres repræsentant fra Sundhedscentret, til at give et indblik i, hvordan
det går på genoptræningsområdet; herunder ventetider på genoptræning.
 Til mødet i april inviteres demenskoordinatoren til at orientere om projekt om brug af
Livshistorier hos mennesker med demens. Evt. med case.
 Til mødet i april forventes drøftelse af budget 2019.
 Mødet i februar rykkes til d. 21/02.
 Mødedatoer for Seniorrådet i 2018 er som følger:
21. februar, 15. marts, 19. april, 24. maj, 7. juni, 16. august, 20. september, 25. oktober,
22. november og 6. december
9. Orientering og status på Hjemmeplejeområdet ved leder Michael Thamdrup
 Hanne Bager oplyste, at nogle borgere har oplevet at der går langt tid før der kommer hjælp,
når der bliver trykket på nødkald. MT orienterede, at man skal ringe 112 eller 1813, hvis det
er alvorligt og der er behov for akut hjælp, men at Hjemmeplejens Call-center er meget
opmærksom på disse nødkald, og agerer hvis borgeren ikke svarer tilbage. Han fortæller
desuden, at det også er muligt at få nødkald på sin mobiltelefon.
 Det oplyses, at mange borgere er utilfredse med ikke at få en erstatningstid, når der bliver
aflyst besøg ifm. rengøring. Dette arbejdes der på at forbedre. Generelt prøver
hjemmeplejen at tilrettelægge det, så det ikke ligger på helligdagene, og at lægge det i
blokke.
 Fælles Sprog III implementeres i kommunen i løbet af foråret 2018.
 Nyt IT-system og ny dokumentationsmetode er nogle af de ting der kommer til at fylde
meget i 2018. Det bliver nemmere at strukturere data og dette giver et bedre patientforløb.
10. Eventuelt
 Jørgen Maibom´s private mailadresse rettes.
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