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GS 257: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

GS 258: Godkendelse af referat
Referat af møde i Greve Seniorråd den 15. marts 2021 blev godkendt.

GS 259: Input til projekt ”Borgernes valg”
Bo Rytkjær Callesen, som er projektleder og Cathrine Fuhr Gellner, som er
projektmedarbejder, orienterede om projektet “Borgerens valg”.
Greve Kommune har ansøgt og modtaget midler til gennemførelse af et nyt
innovativt projekt på ældreområdet. Projektet kaldes ”Borgerens valg –
selvbestemmelse der øger kvalitet i indsatsen”, der skal bidrage til at styrke
livskvaliteten, selvbestemmelsen samt bekæmpe ensomhed blandt Greve Kommunes
+80-årige borgere.
I projektet skal Greve Kommune afprøve en tilgang, der skal give kommunens ældre
borgere bedre mulighed for selv at vælge de rette omsorgsydelser, forebyggende
tilbud og aktiviteter, som giver dem livskvalitet. I udviklingen af den nye tilgang
ønsker vi i projektet, at få større kendskab og indsigt i målgruppens ønsker og behov.
Efterfølgende oplægget og runde med bemærkninger fra seniorrådet, bad Bo og
Cathrine seniorrådet forholde sig til følgende spørgsmål, på vegne af den målgruppe
rådet repræsenterer:
1. Hvad er vigtigt for du oplever selvbestemmelse i hverdagen?
2. Hvilke typer af foreningsaktiviteter efterspørger du?
3. Hvad er vigtigt for, at du kan deltage i foreningsaktiviteter?
Bemærkninger og svar på spørgsmål, som seniorrådet fremsatte vil blive fremlagt for
Greve Seniorråd efterfølgende rådsmødet.

GS 260: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 21. april 2021
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om sagerne til mødet i Social-,
Sundheds- og Psykiatriudvalget den 27. februar 2019.
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: Orientering om borgersag
Lukket sag – ingen bemærkninger.
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SSPU 3: Henvendelser til formanden
Lukket sag – ingen bemærkninger.
SSPU 4: Kort oplæg om demens
Under seniorrådets behandling af SSPU 4 medvirkede Plejecenterleder Marianne
Mouritsen Jensen fra Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter.
Oplægget er det samme, som vil blive præsenteret for Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget på udvalgsmødet den 21. april 2021.
Mariannes oplæg handlede om Center for Sundhed & Plejes indsatser, som
bidrager til at flere ældre med sygdommen demens skal bo i eget hjem, hvis de
ønsker det. Målgruppen er de 473 borgere med demenssygdom, som Greve
Kommune har kontakt til.
Indsatserne omfatter målrettede tilbud, som for eksempel daghjem til visiterede
borgere, demenskoordinatorernes arbejde, de aktiviteter, der finder sted på
plejecentrene, dialog med de pårørende og ikke mindst den tilgang personalet
møder borgere med demenssygdom med.
Marianne forklarede, hvordan indsatserne har været påvirket af nedlukninger og
restriktioner til begrænsning af smitte med coronavirus.
Indsatserne knytter sig til de effektmål, der er opstillet i Greve Kommunes
værdigheds- og ældrelivspolitik. Effektmålene angiver de politiske målsætninger,
Greve Kommune ønsker at indfri gennem borgerrettede indsatser.
Fra Greve Seniorråd lød en stor ros for Greve Kommunes arbejde på
demensområdet.
Derudover blev orienteringen taget til efterretning.
SSPU 5: Budgetopfølgning 1 2021, fagudvalg Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget
Seniorrådet spurgte om dækning af de ekstraordinære kommunale udgifter, som
er en konsekvens af situationen omkring coronavirus.
Martin svarede, at det forventes at de kommunale udgifter dækkes via statslige
midler.
Punktet blev derudover taget til efterretning.
SSPU 6: Venteliste til pleje- og ældreboliger 2021
Taget til efterretning.
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SSPU 7: Region Sjællands ændringer i Distriktspsykiatrien i Greve
Selvom voksenområdet formelt hører under Handicaprådets høringskompetence,
udtrykker Greve Seniorråd stor beklagelse over beslutningen i Region Sjælland,
hvor distriktspsykiatrien flyttes fra Greve til Køge. Det vil være en stor
serviceforringelse for de berørte borgere i Greve Kommune.
Greve Seniorråd bakker derfor op om det brev, som Borgmester Pernille
Beckmann har fremsendt til Psykiatridirektøren i Region Sjælland.
SSPU 8: Afholdelse af Dialogmøde og uddeling af Frivillighedspris 2021
Taget til efterretning.
SSPU 9: Forslag til ny dato for borgermøde om plejehjem i Tune
Taget til efterretning.
SSPU 10: Orientering fra formanden / Gensidig orientering
SSPU 11: Huskeliste og orientering fra administrationen
SSPU 12: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2021
Kalenderen blev taget til efterretning.

GS 261: Repræsentant i Brugerrådet under udvikling af
Sundhedshus i Hundige
Greve Seniorråd er inviteret til at have en repræsentant med i Brugerrådet i
forbindelse med udvikling af Sundhedshuset i Hundige. Brugerrådet skal følge
processen, vil løbende blive informeret om fremdriften og vil få mulighed for at
give input til den videre proces. Brugerrådet er et rådgivende forum,
beslutningskompetencen ligger hos styregruppen og arbejdsgruppen.
Til brugerrådet valgte Greve Seniorråd følgende medlemmer:
 Som repræsentant: Hjørdis Steinmetz
 Som suppleant: Børge Steinmetz
Første møde er den 21. april 2021, herefter er der møde cirka hver 4-6 uge.

GS 262: Valg til Greve Seniorråd i 2021
Konsulent Bettina Poulsen fra Center for Sundhed & Pleje orienterede om
planlægningen af valg til Greve Seniorråd 2021.
Det planlægges, at der afholdes to opstillingsmøder, for interesserede kandidater
til Greve Seniorråd. Opstillingsmøderne finder sted d. 13/9 og 29/9.
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Center for Sundhed & Pleje orienterer på næstkommende møde om de nærmere
rammer for valghandlingen.

GS 263: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Ingen indlæg under punktet.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Formand Hjørdis Steinmetz fortalte, at repræsentantskabsmødet i Danske
Ældreråd flyttes til 16. juni 2021. Hjørdis påpegede, at det bliver vanskeligt at
gennemføre mødet, grundet restriktioner til begrænsning af smitte med
coronavirus.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Ingen indlæg under punktet.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om situationen omkring coronavirus
i Greve Kommune.
Martin refererede endvidere fra Handicaprådets møde, hvor Center for Sundhed
& Pleje havde besvaret to spørgsmål vedrørende fysioterapi og borgere under 50
år på plejecentrene. Svarene er indsat i bilag til dette referat (se side 5)
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Palle Jacobsen orienterede om møde i det eksterne panel vedrørende
planlægning af nyt plejehjem i Tune. Mødet fandt sted den 13. april 2021 og var
en opfølgning på den interviewrunde, som Greve Kommunes rådgiver har
gennemført i marts 2021.
I det eksterne panel sidder repræsentanter for de lokale grundejerforeninger,
Tune Borgerhus, Tune Skole Lunden, interesseorganisationer, lokale foreninger,
Handicaprådet og Greve Seniorråd.

GS 264: Eventuelt
Ingen indlæg under punktet.
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Bilag
Center for Sundhed & Plejes svar på spørgsmål fra Handicaprådet
1.

Fysioterapi
Handicaprådets spørgsmål: Hvordan vil kommunen sørge for, at der en
glidende overgang uden ophold mellem regionens fysioterapi og kommunens
(eller eventuelt private tilbud, hvor kommunens tilbud ikke rækker)?
(Ved stroke og andre sygdomme, er det af afgørende vigtighed, at behandling
påbegyndes hurtigt og fortsætter uden afbrydelse)
Svar på spørgsmål 1: Greve Kommune sikrer overgangen mellem tilbud i
region og kommunale tilbud ved at sørge for, at borgerne enten tilbydes
opstart inden 7 dage, primært i kommunalt regi eller – i de ganske få tilfælde,
hvor vi ikke kan overholde denne lovbestemte deadline - ved at orientere og
tilbyde genoptræning i privat regi.
Greve Kommune har generelt et rigtig godt samarbejde med regionens
sygehusafdelinger, både i forbindelse med udskrivelser og undervejs i
genoptræningsforløbene. Opstår der tvivl om lægefaglige forhold, kontaktes
relevant afdeling på sygehus, så den påbegyndte genoptræning ikke afbrydes
unødigt.

2.

Antal borgere under 50 år i plejebolig
Handicaprådets spørgsmål: Hvor mange unge under 50 år bor på
plejecentrene i Greve Kommune?
Svar på spørgsmål 2: opgjort pr. udgangen af marts 2021, er der i alt tre
borgere, som er 50 år eller yngre, på kommunens plejecentre

Svar på spørgsmål fremsendt i forbindelse med Handicaprådet møde den 15. april
2021.
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