Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

15. januar 2020

Seniorrådsmøde 13. januar 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B201
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud
Flemming Djurnø

Øvrige deltagere
Ulla Callesen
(9.30-10.30)
Helle Petersen (referent)

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 2. december 2019
Referatet blev godkendt

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 3. februar 2020
Hans-Henrik blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.30-11.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
ÆSU- Februar-møde:
• Tilsyn
• Takster ift. opskrivning til ældreboliger
• Indtægts-udgiftsbevilling til pulje
Der blev spurgt til om der blev udarbejdet en fælles tilsynsrapport, hvilket blev bekræftet.
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Der kommer høringssvar på punkt 4.I – Udbud af genoptræning efter Sundhedsloven.

Spørgsmål til Ulla:
a. Hvorfor kan vi ikke få en kopi af de notater, som Nanna Mørkegaard har taget fra borgermødet i november om pårørendepolitikken. Nogle af deltagerne har spurgt efter
dem.
Der er ikke udarbejdet et sådant notat/referat fra mødet, hvilket heller er ikke normal
procedure.
Materialet er fra borgermødet og diverse dialoger vil indgå i politikken. Nanna sammenskriver et udkast til politikken, som dernæst sendes i høring. Politikken forventes behandlet på udvalgsmødet i marts.
b. Status på Seniorrådets hjemmeside og e-mail. Hvornår bliver hjemmesiden omdirigeret? Kan vi få hjælp til en ny hjemmeside, der er lidt mere appetitlig end Udsatterådets
og Handicaprådets?
Ulla:

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
7952-20

Sagsnr.
19/18095

Indholdet fra Seniorrådets nuværende hjemmeside er sat ind i den nye hjemmesides
skabelon, som formentlig bliver lanceret i uge 4. Det er aftalt at Seniorrådet afventer
og ser den nye hjemmeside før de beslutter om de vil have en anden. Der gives besked
til Helle hurtigst muligt, hvis det er tilfældet.
Det undersøges om der kan sættes henvisning på Seniorrådets e-mail.
Der blev spurgt til om alle hjemmesider var opdateret. Aktuelt er de ikke, idet opgaven
i en periode har været nedprioriteret grundet andre opgaver.
Tilsynsrapporter vil blive tilgængelige på den nye hjemmeside, så snart som det er muligt. Indtil da kan de findes i de politiske sager.

Steen spurgte til datoer for udgivelse af Senior Nyt i 2020.
Ulla svarede, at den økonomiske aftale med Lokalavisen er netop faldet på plads og
Helle hører Nanna om datoer, som sendes til Steen, når de er på plads.
Inge spurgte til om visitation til plejecenter altid sker fra eget hjem eller om det kan
ske fra fx hospital. Ulla svarede, at der primært visiteres fra eget hjem, men at der
selvfølgelig er undtagelser, ligesom der altid foretages en individuel vurdering i hvert
enkelt tilfælde. Se endvidere beskrivelsen i kvalitetsstandarderne
Nyt fra Ulla
Det ser ud til at der formentlig først kommer en Ny Sundhedsreform ultimo 2020/start
2021.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 15/1-20
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 04.11.2019
M – Tilsynsrapport – Sengeløse Plejecenter 2019
Ingen kommentarer
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Torstorp Plejecenter 2019
Ulla forklarede, at Torstorp efter dette tilsyn er i gang med egenkontrol og rette op.
Der er kompetenceudviklingskurser (Fællessprog III) til medarbejderne i gang i hele centret.
Seniorrådet følger op via BPR.
M – Tilsyn på Birkehøj Plejecenter, Styrelsen for Patientsikkerhed
Ingen kommentarer

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.I – Samarbejdsaftale om lægedækning af akutfunktion
Ny ydelse til lægerne – og dermed en ny timetakst. Finansieres 50/50 af kommune og region.
Seniorrådet har taget til efterretning
4.I – Udbud af genoptræning efter sundhedsloven
Der er et ønske om et større frit valg. Man vægter kvalitet højere end pris.
Bekymring om volumen er stor nok.
Udvalget skal tage stilling til om knæområdet skal udbydes eller ej.
Seniorrådet udarbejder høringssvar, hvor de støtter op om medarbejdernes høringssvar.
De har en bekymring for ældre borgere med mange facetterede lidelser.
5.Meddelelser til og fra administrationen – LUKKET SAG
Ulla forklarede at Ankestyrelsens beslutning om lukkede punkter udelukkende gælder Byrådsmøder, hvor de lukkede sagers beslutninger skal skrives i referatet.
6.

Regnskab 2019
Kassereren var ikke til stede, men formanden informerede om at regnskabet er ikke fuldstændigt, men det ser ud til at gå nogenlunde op.
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7.

Gennemgang af kalender
Steen har sendt oversigt ud og møder i januar blev gennemgået.

8.

Fra formanden
a) Budget 2020. Budget på ca. 63.000 kr.
Drøftes på mandagsmøde
b) Printer installeret
Demonstration på mandagsmøde
c) Kort oplæg om årsplan
i.
De 4 politiske mærkesager (værdig ældrepleje, forebyggelse, nært sundhedsvæsen, nye boligformer)
ii.
Borgermøder: Boformer + møde med foreninger
iii.
Rollefordelinger fx redaktør af Senior Nyt, hjemmeside
iv.
Professionel lobbyisme. Tal ikke de andre ned, men vores eget op
Drøftes på mandagsmøde
d) Steen er blevet inviteret af Handicaprådet til et møde omkring kvalitetsstandarder den
30/1-20. Steen deltager.

9. Drøftelse af Pårørendepolitikken
Drøftes efter Seniorrådsmødet i dag.
10. Økonomi
Intet nyt.
11. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – indkaldt til møde 25/2 – Inge meldt afbud pga. operation
o Birkehøj – møde 6/2 – ny formand Tonny
o Henriksdal – holdt møde for en uge siden. Billedaften, mange meldte sig til
BPR – 2 forkvinder. Møde i næste måned.
o Sengeløse – julefrokost og møde, ikke modtaget referat. Der har været tilsyn
med småting at bemærke. Bankmanden været på besøg. Møde igen 4/2.
o Torstorp – ingen repræsentant
12. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet. – ikke noget nyt
b. Trafiksikkerhedsudvalg – ikke noget nyt. Som regel møde i april
c. Forretningsudvalg: møde i sidste uge
d. Ad hoc udvalg: julefesten – der savnes et evalueringsmøde. Dorthe skriver til Pernille fra Borgerservice og spørger til evalueringsmøde og nævner forskellige punkter fra Sengeløse Plejecenter.
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: møde 16/1 omkring ny bankaftale, økonomi og evt.
indkøb til huset.
13. Eventuelt
Intet.
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