TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 16.08.2018

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 17/32755

DELTAGERE:

Hanne Bager, Jørgen Maibom, Johnny Fredelund, Luise Bendixen,
Mia Sullca (ref.)

AFBUD:

Kurt Wriedt

FRAVÆR UDEN AFBUD :

Ole Wendt, Lone Pintos

MØDENR.:

7

1. Godkendelse af dagsorden d. 16. august 2018
Godkendt uden yderligere bemærkninger.
2. Besøg af leder for Det Forebyggende team Lisbeth Svanholt, samt forebyggelseskonsulent Annette
Nordal Lund, som vil fortælle om deres virke, bl.a. om den årlige fest for de 90+ årige og denne
målgruppe kl. 13-15
Der blev budt velkommen til Lisbeth Svanholt og Annette Nordal Lund, som fortalte at de tilbyder
forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, og samtalerne er fortrolige og frivillige. De
snakker om sygdom, ensomhed, kostråd, sorg og meget mere.
Det forebyggende team har mange kontaktflader, og de ønsker et godt samarbejde med seniorrådet.
Der har været og er stadig landsdækkende udfordringer med at sende beskeder til borgerne om
hjemmebesøg, men det går fremad.
Et andet tilbud, er 90+ festen, for alle hjemmeboende ældre der er 90+. Arrangementet skal
forebygge ensomhed, og det ligger mellem jul og nytår, og er en stor succes. Teamet oplevede, at
mange gerne ville tage imod hjælp derefter, og de kom tættere på hinanden. De 90+ årige var glade
for, at være sammen med andre på samme alder, og konsulenterne fik et godt billede af, hvor de
kunne sætte ind.
Det forebyggende team deltager også i pårørendegruppen til demente.
3. Meddelelser fra formanden
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd maj 2018 er modtaget og udsendt.
Konferencerapport fra Danske Ældreråd er modtaget og udsendt.
Vejledning for regler for brug af klippekortordningen er modtaget og udsendt.
Referat fra vestegnstræf 18. april + foldere om demens er modtaget og udsendt.
Indbydelse fra Danske Ældreråd til temadag om kvalitetsstandarder, demensvenlighed,
pårørendeindsats, en værdig død, i Snekkersten d. 24.9. eller i Køge d. 25.9. 8:30-15:30, udsendt
Referat fra Regionsældrerådsmøde 18. Maj 2018 er modtaget og udsendt.
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Regnskab for 2017 0g budget 2018 fra Regionsældrerådet, sendt
Nyhedsbrev nr. 5 fra Danske Ældreråd er modtaget og udsendt.
Invitation til Bordinghus' 50 års jubilæum er modtaget og udsendt.
Invitation til vestegnstræf i Glostrup 19. november 3 deltagere er modtaget og udsendt.
Meddelelse om lederskifte i Danske Ældreråd er modtaget og udsendt.
Der er Regionsældrerådsmøde 27.9.
Hanne Bager oplyste, at hun har modtaget en henvendelse fra en borger om et uheldigt
udskrivningsforløb. Seniorrådet efterlyser herfor procedure for udskrivningsforløb fra hospitalet.
Danske ældreråd arrangerer en ældrekonference i Vingstedcentret d. 15. november.
Emne: Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftaler 2019-22.
Hanne Bager oplyste, at hun har været til møde om onsdagsarrangementet i Sundhedsugen.

4. Meddelelser fra medlemmerne
Intet til punktet.
5. Meddelelser fra forvaltningen
Amager og Hvidovre hospital iværksætter en særlig indsats på Medicinsk Afdeling Amager for at
forbedre patientforløbene og sikre færre indlæggelser. Der etableres et Fællesambulatorium, hvor
alle medicinske specialer og funktioner på Medicinsk Afdeling, samt Kardiologisk afsnit vil indgå i
projektet. Tiltaget vil finde sted i tæt koordineret samarbejde mellem Amager Hospital, Tårnby
Kommune og almen praksis.
Der er kommet klager over Det danske madhus og de vil derfor lave en prøvespisningsevent på
Daghjemmet Blåklokkevej d. 12. september kl. 16 - 18.
6. Plejeboliggarantien
Maj: Der er flyttet 6 ind i plejebolig og alle er overholdt.
Juni: Der er flyttet 10 ind i plejebolig og alle er overholdt.
Juli: Der er flyttet 7 ind i plejebolig og 1 er overskredet.
7. Sag omkring plejehjemmet Tagenshus
Seniorrådet efterspørger procedure for hvordan plejepersonalet på plejehjemmene agerer ved
særligt urolige beboere.
8. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
Det blev oplyst, at arbejdet omkring den nye demensstrategi er i gang, og vil komme til høring i
seniorrådet på et senere tidspunkt.
Forslag om sænkelse af aldersgrænsen fra 65 til 62 år på Solgården, vil komme til høring i
seniorrådet.
9. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
Intet til punktet.
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10. Kommende møder
Næste møde bliver afholdt d. 20. september og vil foregå på Plejehjemmet Ugandavej.
Der skal bl.a. snakkes om fordeling af opgaver, samt formulering af forslag til ændring af
valgperiode.
11. Eventuelt
Intet til punktet.
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