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GS 148: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde.

GS 149: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referat fra mødet den 12. august 2019.

GS 150: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om sager, der behandles på mødet i
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 11. september 2019.
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: Frivillighedspris (lukket)
SSPU 3: Budgetopfølgning 2 2019
Ingen bemærkninger.
SSPU 4: Kvalitetsstandard for hovedrengøring i hjemmeplejen
Ingen bemærkninger.
SSPU 5: Socialtilsyn Østs tilsynsrapport for 2019 om Greve Rusmiddelcenter
SSPU 6: Arbejdet med politikker – oversigt over indsatser
Ingen bemærkninger.
SSPU 7: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets mødekalender for 2020
Ingen bemærkninger.
SSPU 8: Orientering fra formanden/gensidig orientering
SSPU 9: Huskeliste og orientering fra administrationen
SSPU 10: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget – Kalender 2019
-

GS 151: Konsekvenser ved rådsmedlemmers fravær
Jævnfør forretningsorden har Greve Seniorråd besluttet, at ved et medlems
fravær ud over tre måneder indkaldes en suppleant (stedfortræder). Det er
præciseret, at formanden kontakter det fraværende rådsmedlem, og går i dialog
om fraværet med henblik på indkaldelse af suppleant.

Referat
Side 1

Seniorrådet
Greve Kommune
Mandag den 9.9.19 kl. 9 – 12

GS 152: Struktur for opfølgning på observationer
Punktet er udsat til næste møde, og der indkaldes en medarbejder fra Center for
Teknik & Miljø med henblik på at præsentere krav til leverandør, der vedligeholder
de grønne områder på plejecentrene.

GS 153: Greve Kommunes sundhedsklinikker
På sundhedsklinikkerne kan borgere fx få målt blodtryk, behandlet sår, få hjælp til
stomi, medicindosering eller få dryppet øjne.
Der eksisterer i alt fire sundhedsklinikker i Greve Kommune. De er placeret i hhv.
Tune, Langagergård plejecenter, Nældebjerg plejecenter og i Træningsenheden v.
Hundige St.
Borgere skal visiteres til sundhedsklinikkerne gennem egen læge, sygehus eller
visitationen i Greve Kommune.
Sundhedsklinikkerne er et fleksibelt alternativ til at få hjemmesygeplejen på besøg i
eget hjem. Borgeren kan bestille en tid for behandling i stedet for at skulle vente på
hjemmesygeplejen i et bestemt tidsrum.
Der lægges desuden vægt på, at borgeren er tilknyttet den samme sygeplejerske på
sundhedsklinikken, så der kan skabes mest mulig tryghed.
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning, og har også modtaget en skriftlig
orientering.

GS 154: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formanden for Greve Seniorråd orienterede om følgende:


Status på seniorguide
Rådsmedlemmerne modtager seniorguiden kort tid inden udgivelse.



Fyraftensmøde i Holbæks Ældreråd vedr. den fremtidige sundhedspolitik i
Danmark. Mødet blev afholdt den 15. august 2019.
Formand, næstformand og Knud deltog i mødet. Oplevelsen var at der
ikke kom meget konkret ud af mødet.



Inge-Merethe og Hjørdis deltager på møde i Danske Ældreråd den 17.
september om strategi og mærkesager for danske ældreråd.
På mødet vil deltagerne kunne give input til oplæggene undervejs.
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Formanden orienterede om praktiske forhold under afholdelse af
Ældredagen den 1. oktober 2019 i Portalen.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til dette punkt.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Hjørdis har deltaget i plejecenterrådsmøde den 2. september 2019 og orienterede
herom. Herunder Hjørdis orienterede om at der ikke længere flages på halvt på
Strandcentret plejecenter, da der ofte opleves dødsfald.
Knud orienterede om, at han har haft et møde med plejecenterleder på
Langagergaard plejecenter.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Intet til dette punkt.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Elo orienterede om, at der er temamøde om Det Nære Sundhedsvæsen den 18.
september 2019. Elo og Palle deltager på mødet.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Intet til dette punkt.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Knud orienterede om hans deltagelse i møde i ”syvbys-samarbejdet”. Referater
fra møderne udsendes til medlemmer af Greve Seniorråd.

GS 155: Eventuelt
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