Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

9. marts 2020

Seniorrådsmøde 2. marts 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B205
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud
Inge Jacobsen

Øvrige deltagere
Ulla Callesen
(12.00-13.00)
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen – ordstyrer
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med den ændring, at Ullas punkt 4. udsættes til næste Seniorrådsmøde.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 3. februar 2020
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 30. marts 2020
Inge eller Flemming.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.12.00-13.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Spørgsmål til Ulla: Ingen spørgsmål.
Seniorrådet valgte at aflyse Ulla Callesens deltagelse og punktet blev udsat til næste møde.

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 4/3-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 13.01.2020
M – Tilsynsrapport – Sengeløse Plejecenter 2019
Seniorrådet har taget til efterretning.
M – Sag om udgifts- og indtægtsbevilling til Projekt Kom og vær med – Motion og
fællesskab på recept
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – Frivillige træningsmakkere bygger bro til foreningslivet
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – Høringssvar Ældre Sagen – Pårørendepolitik
Seniorrådet har ingen kommentarer.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Kommende pårørendepolitik
Seniorrådet udarbejder høringssvar.
5.A – Utilsigtede hændelser i 2019 – SU og ÆSU
Seniorrådet udarbejder høringssvar.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
50306-20

Sagsnr.
19/18095

6.A – Input til ny praksisplan
Punktet er taget til efterretning
7.A – Opsigelse af tværkommunalt samarbejde om sundhedsformidlere
Punktet er taget til efterretning
8.A – Samlede tilsyn i 2019
Punktet er taget til efterretning
9.A – Uvisiteret selvtræning
Seniorrådet udarbejder høringssvar.
10.I – Betaling for delegeret medicinhåndtering
Punktet er taget til efterretning
11.I – Magtanvendelser på ældreområdet 2019
Punktet er taget til efterretning
6.

Økonomi v/Flemming
a) Godkendelse af årsregnskab for 2019
Seniorrådet venter med at godkende Seniorrådets regnskab mødet 30/3.
b) Budget 2020
Seniorrådet får en oversigt over frie midler for resten af året af kassereren.
Flemming og Steen snakker sammen efter mødet.

7.

Meddelelser fra formanden
a) Referat fra DÆs temadag om samarbejdsrelationer og forebyggelse
Steen refererede fra temadagen.
b) Ny forretningsorden godkendt, vedlagt
Forretningsordenen bliver lagt på hjemmesiden snarest muligt.
c) Samarbejde med Ældre Sagen, fx om visitering eller fælles udtalelser
Seniorrådet har drøftet og fået en samlet holdning til samarbejdet.
d) Høringssvar om kropsbårne hjælpemidler
Seniorrådet har indsendt høringssvar til indkøbsafdelingen.

8.

Gennemgang af årshjul
a) Hvilke større opgaver ligger der på lang sigt, som skal i årshjulet?
b) Arbejdsdatoer for borgermøder, jf. referat fra sidste SR-møde
Marts måned blev gennemgået uden kommentarer.

9.

Borgermøder, status
a) Med kommunens foreninger v/Dorthe og Steen
Datoer og sted på plads. Der arbejdes med en oplægsholder. Kantinen er booket. Dorthe tager kontakt til kantinen mht. forplejning. Der arbejdes på at udvide med foreningerne med borgere med anden etnisk baggrund.
b) Flextrafik og hjælpemidler v/Hans-Henrik og Flemming
Der er kontakt til Movia omkring en oplægsholder. Datoen bliver torsdag 17/9, kl.
17.00-19.00. Kantinen er booket d.d.
Kontakter Marianne Overgaard vedr. oplæg om hjælpemidler.
På næste Seniorrådsmøde høres Ulla Callesen om hvem der deltager fra kommunen.
c) Hospice v/Inge
Udsættes til næste møde.

10. Nyt billede på hjemmesiden
Seniorrådet er tilfreds med det nye billede.
11. HTKs nye Udviklingsstrategi, herunder evaluering af dialogmøde samt forslag til
hvad der skal kommenteres
Seniorrådet kigger på udviklingsstrategien og sender evt. kommentarer til formanden på
fredag.
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12. Evaluering af møde med Integrationsrådet
Godt og velforberedt møde. Seniorrådet forventer at blive en del af den videre proces.
Fremskudt indsats formidler kontakt til borgere med anden etnisk herkomst. Her inviteres
Seniorrådet med.
13. Sager til viderebehandling: ”Mimrekort”
Seniorrådet vurderer til næste mandagsmøde om der skal noget i Senior Nyt.
14. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – Inge har sendt referat ud
o Birkehøj – fået ¼ sekretær – deles med Henriksdal Sengeløse og Baldersbo. Musikterapeut går ned til 3 timer om ugen. Siden medio november har Birkehøj været
uden leder af demensafdelingen. Møde den 11/3 om udbygning af Birkehøj.
o Henriksdal – møde i sidste uge, Steen forhindret, godt møde med en del pårørende
o Sengeløse – Dorthe sendt referat ud.
o Torstorp – møde i februar – nyt tilsyn vedr. medicinhåndtering. Flemming sender
referat ud.
Husk at sende referater rundt fra møderne
15. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet. Møde 26/2. Referat er sendt til udvalg til kommentarer. Besluttet kun 2
møder i 2020. Kartoflens dag – kostrådet tager til Sengeløse til stegt flæsk og persillesovs for at møde de andre beboere. Tilbyder deres hjælp med fx borddækning
m.m.
Fast punkt på dagsordenen; samarbejde i Kostrådet.
Talt om et nyt kommissorie som bl.a. åbner for at en plejecenterleder kan deltage i
møderne. Seniorrådet nedsætter en arbejdsgruppe på næste mandagsmøde der laver udkast til nyt kommissorie.
b. Trafiksikkerhedsudvalg
27/4 er der møde.
c.

Forretningsudvalg:
Der er afholdt møde. Steen fremsendt punkt til dagens dagsorden.

d. Ad hoc udvalg:
I gang med planlægning af FN-dagen. Nyt koncept i støbeskeen.
Kulturcentret fra kl. 11-15. I forhallen bliver der boder til foreninger, 4 boder til firmaer fx Oticon, Klingenberg Rejser. 40,-kr i entre. Evt. korte foredrag i salen. Det
Danske Madhus skal måske levere sandwich.
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:
Udsættes til næste møde.

16. Høringssvar
Der blev udarbejdet 3 høringssvar til hhv. sag 4.A, 5.A og 9.A
17. Eventuelt
Flemming – ønsker en drøftelse af ulæselige breve fra kommunen.
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