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Referat af Seniorrådets møde 4. februar 2019
15.30-16.30
Møde med sundhedschef Steen Rank Petersen om sundhedsreformen
Sundhedschef Steen Rank Petersen orienterede om sundhedsreformen, som har været længe
undervejs. Den første sundhedsreform var etablering af sygehusene fra 1850’erne til anden
verdenskrig med bl.a. privatejede sygehuse indtil kommunalreformen i 1970, hvor amterne
ejer sygehusene og sygekasserne nedlægges. Der var kritik af forskellene mellem amterne, og
derfor kom strukturreformen i 2007, hvor regionerne etableres, sygehusene centraliseres, og
der kommer specialeplanlægning. Såfremt den vedtages i folketinget, vil den fjerde sundhedsreform fra 2021 lægge op til etablering af sundhedsfællesskaber og til at styrke den indsats,
der ligger uden for sygehusene.
Der fokuseres mere og mere på forebyggelse og rehabilitering fremfor kun behandling. Der bliver flere og flere multisyge ældre, fordi der bliver flere +80-årige. Det er ofte kulturen, der står
i vejen for sammenhængende patientforløb. Det primære sundhedsvæsen er blevet forfordelt i
en længere periode, og det er nødvendigt at ændre dette, fordi sygehusene udskriver borgerne
meget hurtigt og i en anden tilstand end tidligere. Kongstanken er, at tingene skal hænge
bedre sammen, og at der skal fokuseres på nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder. Målene er 500.000 færre ambulante besøg og forebyggelse af 40.000 indlæggelser.
Regeringen vil centralisere sundhedsvæsenet for at skabe større ensartethed fx inden for it.
Regionsrådene skal nedlægges, og der skal etableres Sundhedsvæsen Danmark på tværs af 5
sundhedsforvaltninger. Gladsaxe kommer til at høre under Herlev-Gentofte hospital.
Der er mange der siger, at der må ændres på den kommunale udligningsordning, hvis dette
skal gennemføres. Derfor kan denne reform få andre konsekvenser end bare reformen. 6 mia.
kr. lægges i en nærhedsfond. Pengene kommer fra andre budgetter bl.a. den offentlige finansieringsramme. Det skal finansieres inden for det økonomiske råderum. Man får ikke almen
praksis til at tage de tidligere ambulante patienter, uden at der følger penge med.

I forslaget er der lagt op til, at der skal uddannes 2.000 flere sygeplejersker og oprettes 100
flere ydernumre og 160 flere uddannelsesstillinger. Men der skal også være mennesker, der vil
arbejde i sektoren, og der er blevet optimeret ind til benet, så mange fravælger sektoren som
arbejdsplads.
Der er ingen opgaver på sundhedsområdet, der forsvinder fra kommunen og udgifterne til genoptræning stiger støt. Patientrettighederne skal udvides i forslaget til sundhedsreformen. Tidsplanen er, at den nye organisering skal træde i kraft i 1. januar 2021.
Der kommer flere fælles standarder for behandlingen i det nye sundhedsreformforslag. Sundhedshusene får et mere ensartet indhold med almen praksis, social- og sundhedsassistenter,
sygeplejersker og fysioterapeuter mv. I Gladsaxe er indtil videre besluttet, at Sundhedshuset
skal indeholde forebyggelsestilbud, træning og genoptræning, sundhedsplejens åbne tilbud,
inkontinensklinik, sygeplejeklinik og samtaler med tale-høre-konsulenter. Derudover også café,
apotek og lægehus samt speciallæger. Måske er det nødvendigt at skabe plads til flere speciallæger og praktiserende læger.
Proces for sundhedshuset: Der er udskrevet en arkitektkonkurrence, og vinderen offentliggøres primo maj 2019. Derefter skal der udarbejdes et programoplæg, og der skal tages stilling til,
om der skal være beskæftigelseshus osv. Derefter kommer opgaven i udbud. Den officielle tidsplan er 2023.
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat fra den 7. januar 2019
Hanne var ordstyrer i Bjarnes fravær. Med denne bemærkning blev referatet godkendt.
Under punkt 6 står der, at AV deltager i en workshop om de pårørendes behov 4. februar 2019.
AV har aflyst deltagelse i denne workshop; der bliver mulighed for deltagelse på et senere tidspunkt.
Ad 3. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice, Bruger-pårørende råd (ref. fra B/P møde Rosenlund 21.1.2019/IM): referatet
er endnu ikke kommet.
Kommunens Budget: Intet.
Danske Ældreråd: (obs. tilmeldinger til konf. og repræsentantskabsmødet 2019) BM deltager
på repræsentantskabsmødet. HJ kan ikke deltage alligevel. IM og OJ deltager begge dage. GU
tilmelder.
Hjemmeplejen, Dagcentre og Plejecentrene: (ref. fra møde med demenskoordinator på Bakkegården, 15.1.2019 AV, IM) AV oplyste, at de har talt med Bakkegårdens ergoterapeut. Bakkegården arbejder efter et samlet mål for alle medarbejdere, pårørende og beboere. Eden: større
fokus på borgernes behov, man prøver at nedlægge det struktursystem, der er på et Seniorcenter til fordel for borgernes behov. Borgerne bliver inddraget i alle aktiviteter bl.a. madlavning og pasning af dyrene, og de er med rundt sammen med medarbejderne i løbet af dagen.
Der er mange værksteder, og der arbejdes med musik osv. Det blev understreget, at Seniorrådet er meget velkomne til at komme og se forholdene.
Madordning: TO spiste gule ærter på Møllegården. Maden var udmærket, men der var flere
ældre, der var utilfredse med maden. TO er i dialog med lederen om dette. Seniorrådet vil
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bede Herle om at fortælle om nedlæggelserne af caféerne på Seniorcentrene. Der skal samles
op på dette til junimødet, hvor Herle deltager.
NØ-regionen: Intet.
Omsorgstandplejen: Seniorrådet har fået en evaluering fra 2016-18, og tandhygiejnen er blevet meget forbedret. Fremover er afsat det halve beløb, men indsatsen fortsætter, og nogle
medarbejdere er uddannet til ressourcepersoner.
Regionsældrerådet: (21/1 2019 ref. fra mødet HHJ, TO),20/3,22/5,19/9,14/11) HJ og TO deltog
i mødet. Der var stort fremmøde. Høje Taastrup Seniorråd var nødt til at trække sig ud på
grund af manglende midler. Der blev fortalt om den regionale sundhedsaftale og opfordret til,
at alle Seniorråd kom med en udtalelse om denne. Finn Kamper Jørgensen genopstiller. Kontingentet er uforandret.
Samarbejde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget (ref. fra formøde med DWM v/BM)
Seniorrådet har møde med SRU 6. maj 2019. Emner: Seniorbofællesskaber, evt. opfølgning fra
Seniorrådets seminar møde med Dorthe. AV tjekker om der er relevante punkter fra seminaret. Der fortsættes gerne med gruppearbejde. Den endelige dagsorden aftales på næste møde.
Trafik- og Teknikudvalget (obs. ref. fra mødet 14.1.2019). Seniorrådet har ikke fået referatet af
mødet endnu. Det var et fint møde og udvalget lød til, at de vil se på overgangen ved Kildegården med hensyn til bedre belysning mv. Det bliver ikke en fodgængerovergang, da der er for
kort til den næste fodgængerovergang. Seniorrådet gjorde opmærksom på, at Seniorrådets høringssvar ikke fremgik af udvalgssagen som sædvanligt. Udvalget havde svaret, at dette var en
fejl.
6o+ (kommentar til udkast til bagsiden til marts nummeret 2019 /IM, obs. deadline 14.2.2019).
Sproget er blevet lettere forståeligt, hvilket er positivt. Dog ikke bruges ordet ”italesat”, der
kan stå ”diskuteres”. HJ har skrevet en artikel om gratis flekstur til Telefonfabrikken, som måske kommer i 60+.
Vest regionen. Næste møde er i Rødovre 8/4. HJ, AV, IM deltager.
Visitationen. Intet.
Seniorboliger. Intet.
Ad 4. Rådets økonomi v/BM+CEA (vedlagt)
Der er overført et større beløb fra 2018 til 2019 end forventet.
Ad 5. Indkaldelse af budgetønsker til Budget 2020-2023 med frist 4. marts 2019
Seniorrådet vil bede om et møde med Borgmesteren midt i marts angående budgetønsker.
Gerne om formiddagen.
Emner til diskussion skal sendes til Borgmesteren en måned i forvejen. Seniorrådet sender
budgetønsker til IM og BM. Deadline midt i februar.
Ad 6. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt.
udarbejdelse af skriftlige forespørgsler til udvalget v/BM.
Behandling af borgere med hjernerystelse. Ordningen er kun for erhvervs- eller studieaktive.
Formandens holdning er, at dette er første step, og hun håber, at det efterfølgende bliver udbredt til alle.
Sundhedsaftalen. Seniorrådet undrer sig over, at ældre med flere kroniske sygdomme ikke er
et fokuspunkt, men der er ikke noget nyt ift. tidligere.
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SRU’s besøg i Hjælpemiddeldepotet. Seniorrådet vil også gerne besøge Hjælpemiddeldepotet,
og vil bede om dette i efteråret. Det skal på listen over udeståender.
Betaling for ophold på Kildegården. Forvaltningen oplyser, at der ikke er akutpladser i kommunen. Københavns Kommune har 5 pladser, og de fleste har 0 eller 1 akutplads.
Status på velfærdsteknologi. Seniorrådet har netop haft møde med Enhed for velfærdsteknologi og har fået en status.
Digital platform Boblberg. En slags digital platform. Der er 1.100 personer, der venter på at det
går i luften. Vi ved ikke, hvordan misbrug kan undgås, men formanden vil spørge til dette.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden.
Ad 7. Høring af kvalitetsstandarderne. Skriftlig tilbagemelding senest 11/2
Indsatskataloget: CEA og OJ
Kvalitetsstandarderne: IM og HJ
Boliger: BM
Hjælpemidler: BM, AV og TO
Alle input til BM senest 4/2, der samler og leverer samlet svar på høringen.
BM har fået skriftlige bemærkninger fra OJ og CEA samt IM og HJ.
Der er mange forkortelser i kvalitetsstandarderne. Det er skrevet til fagpersoner. Når Seniorrådet får materialet til høring, bør det være skrevet, så Seniorrådet kan forstå det. Der bør sendes en ordforklaringsliste med.
Ad 8. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
TO har kendskab til en borger, der fik en regning på 35.000 kr. efter en begravelse. Seniorrådet
kan ikke anbefale bestemte bedemænd, men undersøge, om der er en portal, hvor man kan
sammenligne priser på bedemænd.
Ad 9. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
- Forslag/emner:
Lederen af hjemmeplejen Anne Kristensen (evt. til mødet i april)
Hjerneskadekoordinator
Frivillighedspolitik v/ ældrekonsulent Ea lykke Elsborg (4.3 2019 kl. 14.30-15.30)
Lederen af akutteamet (evt. til mødet i maj)
Hvordan vil Gladsaxe kommune kunne dække personalebehovet til hjemmepleje
og seniorcentre, når vi ser 5 år frem i tiden? v/ chef for Sundhed og Rehabiliteringsafdelingen Herle Klifoth 17.6.2019 kl. 15.30-16.30)
Ad 10. Deltagelse i referencegruppe om ny uddannelse i teknologi for medarbejderne
IM deltager.
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Ad 11. Tilmelding til diverse møder
-Danske Ældreråd
-Temadage Foråret 2019 Emne: Interessevaretagelse, kommunikation og budgetlægning
torsdag den 7. marts Region Hovedstaden, Allerød, kl. 9-15.25. pris 850 kr. (tilmeldingsfrist
28.02.2019). TO, AV, IM og CEA deltager.
-repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 Hotel Nyborg Strand og Ældrepolitisk konference 30. april. (tilmeldingsfrist 7.3 2019) HJ melder fra. BM deltager i repræsentantskabsmødet og IM og OJ deltager begge dage.
Ad 12. Eventuelt
Besøg i Seniorklubberne/ foreningerne. AV har kontakt til seniorklubberne i Høje Gladsaxe angående at præsentere Seniorrådet. Der er møde på fredag klokken 12.10. AV og HJ deltager, og
AV planlægger et oplæg. BM har postkort.
Henvendelse fra borger, der 65+ år. Han kan læse om tilbud til pensionister fx seniorfitness,
men hvad er hans muligheder? Hvis han arbejder, er han ikke pensionist.
BM har fået en henvendelse fra DR angående at finde en borger, som ikke er tilfreds med sin
pleje. Dette bidrager Seniorrådet ikke til.
BM og AV var til orienteringsmøde for nye pensionister. Der var ca. 25 borgere. Borgmesteren
bød velkommen, og der var flere frivillige klubber, der fortalte om deres arbejde. AV havde et
indlæg om Seniorrådets virke. Det handler om at orientere nye pensionister om muligheder og
tilbud i Gladsaxe.
Ordstyrer: Bjarne Mogensen (BM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Næstformand Bjarne Mogensen
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Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 2/5, 17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11
- Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
6/2, 6/3, 8/4, 6/5, 19/6, 9/9, 2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
Forårsseminar for seniorrådsmedlemmer 2019. 23 april. -forslag til emner skal på næste dagsorden. Efterårsseminar for seniorrådsmedlemmer 2019. 21. oktober.
Arbejdsgrupperne:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Danske Ældreråd (BM, IM)
Trafik(CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV+IM)
Mad (TO+HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentrene (AV, HJ, IM)
Nord Øst regionen (AV, CE)
Vest regionen (IM, BJ +)
Presse og 60 plus (BM, HH, OJ)
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Regions ældreråd (TO, IM)
Seniorcentre (HJ, IM)
Sundheds- og forebyggelse (alle)
Emneidéer til Temamøder:
-Trafik og tilgængelighed
-Workshop for seniorforeninger
- Døden -afholdes i Maj.
-Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60 plus
-Hjemmehjælpen
-Ensomhed
- Vi bliver ikke yngre (forslag Henning Kirk/Lone Kuhlmann)
-Demens og dens konsekvenser
-Dialogmøde med 60 +ére i kommunen sammen med kommunen dato (IM+?) dato?
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Oversigt over uafsluttede sager:
Listen gennemgås på møde 4. marts 2019 da en del sager er afsluttet
1. Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-udviklingen i behovet for plejeboliger.
3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi”
-mange ved ikke, hvad dette dækker over
4. Tonen og plejen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården
5. Personcentreret omsorg
-løbende opfølgning
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser
-løbende opfølgning
7. Sundhedshuset
8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken?
-tilbagemelding fra Mødet med Borgmesteren den 29. august 2018?
9. Tandplejeprojektet
-forlængelse af ordningen efter udløb?
-et budgetønske 2018
10. Syn og hørelse?
-et budgetønske 2018
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem
-opfølgning på om pengene anvendes efter overgang til bloktilskud
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge Hjælpemiddeldepotet i efteråret
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