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1. Einer Lyduch orienterer
 Værdighedspuljen er tiltrådt i Sundheds- og Omsorgsudvalget og er videresendt til
Økonomiudvalget.
 Tættere samarbejde mellem Seniorråd og S&O-udvalget er drøftet i udvalget, men der var
ikke opbakning. Einer Lyduch er åben for hyppigere dialog.
 Løjtegårdsvejs brandsikring er lidt udfordret, men det vil der være fokus på i 2019
 Demensplanen kommer på dagsorden i januar
 Kim orienterer om debat om betaling af akutpladser. I Tårnby Kommune visiterer visitationen
til midlertidige og flekspladser, hvor der er egenbetaling for bl.a. mad. Vores akutpladser er
en samling af midlertidige pladser med en styrkelse af faglighed, som der er hjemmel at
opkræve for.
 Sundhedsreformen er udskudt muligvis til efter valg. Samhængsreformen afventes spændt.
 9 kommuner afdækker mulighed for et samarbejde på tværs om botilbud til ældre borgere
visiteret til §108 botilbud, som har behov for hjælp typisk ydet på plejehjem.
2. Godkendelse af dagsorden
 Punktet flextrafik rykkes til næste møde
 Herefter er dagsorden godkendt
3. Meddelelser fra formanden
 Johnny har talt med apotekeren om dosispakket medicin
 Brochure om lægemidler i danmark er modtaget
 Høringssvar til Teknik- og Miljøudvalg om handicappladser er fremsendt
4. Meddelelser fra medlemmerne
 Ingen meddelelser
5. Meddelelser fra forvaltningen
 Punktet Ny pulje til ældreområdet er tiltrådt i Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt
Økonomiudvalget, hvor forslag 1 er tiltrådt
 Forslag 1 fordeler midler til farmakonomer, aktivitetsmedarbejdere, sosu-assistenter og
ergoterapeuter
 Forbrug på klippekort i 2017 var lav, men der er oplevet et voldsomt ryk i 2018 med et
forventet forbrug på 1.7 mio.
6. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Værdighedspuljen er sendt i høring med svarfrist d.11.dec. kl.12
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7. Plejeboliggarantien
 Plejeboliggarantien blev overholdt i november med 13 borgere, der havde søgt om plejebolig
og modtaget bolig indefor garantiperioden
8. Flextrafik
 Punktet flyttes til næste møde
9. Lars Hein, formand for Teknik- og Miljøudvalget orienterer om udvalgets arbejde
 Orienterer om udvalgets sammensætning og opgaver
 Flextrafik – ligger ikke under dette udvalg. Flextur-tilbuddet ligger dog under udvalget – det
er til borgere i områder i landdistriktere uden busruter, som tilbydes ture itl en favorabel pris,
og altså ikke relevant for Tårnby Kommune.
 Øvrige tilbud om Flextrafik ligger primært under Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Udvalget har fokus på miljø, bla. med fokus på biodiversitet i de grønne områder
 Offentlig transport og busser blev drøftet
 Renovation – ARC (Amager Ressource Center) overtager affaldshåndtering/afhentning i
2019.
 Rottebekæmpelse – er en stigende udgift.
10. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
 Ikke offentliggjort
11. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen
o Hvad er proceduren omkring akut behov for hjælp?
 Det kan der ikke svares entydigt på. Der opstår i dagligdagen mange
situationer og disse håndteres dygtigt på plejehjemmene, i hjemmeplejen og
i Sundhedscentret konkret og individuelt. Dog vil behovet for pleje og
behandling altid prioriteres højere end praktisk hjælp.
o Hvad er proceduren omkring udskrivningsforløb til eget hjem?
 Visitationen modtager plejeforløbsplaner fra hospitalet, hvor borgers behov
beskrives ud fra en funktionsvurdering. Er borger klar og relevant skal
borger selv henvende sig om praktisk hjælp til kommunen. Visitationen
iværksætter personlig pleje, ernæring og sygepleje iht plejeforløbsplan.
o Tilbydes beboere på plejehjem transport til tandlægen?
 Ja
o Hvad er procedure for urolige beboere?
 Det kan der ikke svares konkret på, da sagerne håndteres efter individuel
vurdering.
o Hvad er proceduren når der er kortvarig bedring i en iøvrig dårlig
funktionsnedsættelse? Kan man afslutte ydelsen på denne baggrund?
 Ja, det kan man godt, men der foretages altid en konkret og individuel
vurdering.
o Må pårørende udlevere medicin som dosisadministreres af sygeplejen?
 Vi synes at pårørende skal afholde sig fra at udlevere medicin, men vi har
ingen sanktionsmuligheder hvis det sker alligevel.

12. Kommende møder
 Mødedatoer i 2019 er ændret – se vedhæftede dokument 256307/18
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Allan Andersen inviteres til mødet januar. Punkter til drøftelser – status på hans initiativer
bruger/pårørende råd, ideer til øge kvaliteten af ældreområdet, sammenlægning af valg til
ældrerådet med kommunalbestyrelsesvalg.

13. Eventuelt
 Kursus i google-drev på biblioteket – der foreslås at mødes en torsdag til kursus på
biblioteket. Hanne undersøger videre en dag i januar.
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