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1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Dagsorden til mødet blev godkendt.

Indstilling

Det indstilles, at dagsorden godkendes.
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Referatet blev godkendt.

Indstilling

Det indstilles, at referatet fra mødet den 6. januar 2023 godkendes.
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3. Kommentering af dagsorden til møde i Sundheds- og
Omsorgsudvalget den 6. februar 2023

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Greve Seniorråd havde bemærkninger til følgende sager:

Sag 3 - Værdighedspolitik 2023-2026, ønskede effekter

Vedrørende ønsket effekt 3 ønskes "samarbejdet om" ændret til "koordineringen og tilrettelæggelsen om", da
det ellers kan opfattes som om, at de pårørende skal overtage hele eller dele af pleje- og omsorgsopgaver.

Sag 5 - Ydelser leveret på plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo 2022, uanmeldte tilsyn

Det er glædeligt at se, at de samlede resultater fra tilsynene er så gode.

Sag 6 - Ydelser leveret i hjemmeplejen 2022, uanmeldte tilsyn

Resultaterne er beklagelige, men det er positivt at der arbejdes målrettet med at rette op på de konkrete fund i
tilsynene.

Sag 8 - Center for Sundhed & Pleje, faglig risikostyring.

Det er glædeligt, at de fejl der begås, i langt det fleste tilfælde ikke er af alvorlig karakter. Derudover er det
meget tilfredsstillende, at der er fokus på læring, tilpasninger og forbedringer, når der sker fejl.

 

Indstilling

Det indstilles, at Greve Seniorråd orienteres om sagerne på dagsorden, og de afgiver bemærkninger til
sagerne.
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4. Kommentering af dagsorden til møde i Social- og Handicapudvalget
den 6. februar 2023

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at Greve Seniorråd orienteres om sagerne på dagsorden, og de afgiver bemærkninger til
sagerne.
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5. Godkendelse af årsberetning for 2022

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Rådsmedlemmerne godkendte årsberetningen. Årsberetningen fremsendes til orientering i byrådet.

Sagsprocedure

Greve Seniorråd.

Resume

Greve Seniorråd skal godkende årsberetning for 2022, så den kan fremlægges til orientering i byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at årsberetningen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ifølge vedtægten for Greve Seniorråd §3 stk. 7, skal der i første kvartal udarbejdes en beretning om sin
virksomhed i det foregående år. Beretningen sendes til orientering i byrådet, og den offentliggøres
efterfølgende på Greve Kommunes hjemmeside.

Årsberetningen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Formandsskabet anbefaler, at årsberetningen godkendes af Greve Seniorråd.

Kommunikation

Årsberetningen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside, når den har været forelagt til orientering i
byrådet.
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6. Godkendelse af folder om Greve Seniorråd

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Rådsmedlemmerne godkendte folderen.

Ken går i dialog med Greve Kommunes trykkeri omkring fremstilling af foldere. I første omgang trykkes 500
eksemplarer. Folderen skal stå fremme på blandt andet til Greve Borgerhus, biblioteker, Borgerservice og
plejecentrene.

Indstilling

Det indstilles, at Greve Seniorråd godkender folderen.

Sagsfremstilling

Folderen er vedlagt som bilag til sagen.

Side 7



Greve Seniorråd Referat
Greve Kommune
03. februar 2023 kl. 09:00 i Undervisningslokalet på Nældebjerg

7. Høring af udbudsmateriale om urologiprodukter

Sagsnr.: 23-001557 Lukket

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Greve Seniorråd har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet. Greve Seniorråd vil derimod bemærke, at det
generelt er yderst vanskeligt at give bemærkninger til udbudsmateriale, da det er af meget teknisk karakter.
Rådsmedlemmer vil i de fleste tilfælde have få forudsætninger for at give et kvalificeret høringssvar til
udbudsmateriale.

Resume

I sagen bliver Greve Seniorråd forelagt udbudsmateriale for urologiprodukter, som ifølge lovgivningen skal
sendes i høring i senior- og ældreråd.

Indstilling

Det indstilles, at Greve Seniorråd afgiver høringssvar til udbudsmaterialet.

Sagsbeskrivelse

Urologiprodukter er omfattet af servicelovens § 112, og det forpligter kommunen til at foretage høring i de
kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd jf. retssikkerhedslovens §§ 30 og 37a, stk. 2.

Udbudsmaterialet, der sendes i høring, er udarbejdet sammen med ekspertgruppen og en arbejdsgruppe med
fagpersoner som fx kontinenssygeplejersker. Det er udarbejdet på baggrund af inputs fra såvel brugere som
markedsaktører, der har været involveret løbende i udbudsforberedelsen.

Udbudsmateriale er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet herunder leveringskontrakt, kravsspecifikation og
vejledning til ældre- og seniorråd.

Høringssvarene fremsendes til SKI den 9. marts 2023.

Tidsplan

Høringssvarene fremsendes til SKI den 9. marts 2023.
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8. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Greve Seniorråd ønsker at udarbejde en pressemeddelelse vedrørende besparelsesforslaget om egenbetaling i
indkøbsordningen. Formanden kontakter Sydkysten omkring at indrykke en pressemeddelelse, når byrådet har
truffet beslutning om besparelsesforslag i uge 6.

Greve Seniorråd tog derudover orienteringen til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at orientering fra formand tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer under punktet om:

• Kaffemøde med borgmesteren og direktør for sundheds- og ældreområdet den 15. februar 2023.
• Opfølgning fra temamøde den 4. november 2022 med Liselott Blixt.
• Borgmester deltager på mødet den 10. marts 2023 med oplæg om visioner for ældreområdet i Greve

Kommune, og ny direktør på sundheds- og ældreområdet deltager på mødet den 21. april 2023 med
oplæg om administrationens udmøntning af politikkerne på sundheds- og ældreområdet.

• Planlægning af borgermøde med politiet omkring tryghed i samarbejde med Ældre Sagen.
• Udlevering af aktivitetsbladet "Strandnyt" til øvrige rådsmedlemmer.
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9. Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages efterretning.
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10. Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Susan orienterede om en organisationsændring på Nældebjerg, hvor en afdeling omlægges til at være en
skærmet demensafdeling.

Susan og Leif holder møde med kontaktpersonen for hjemmeplejegrupperne Anette Pedersen den 9. februar.

Stella orienterede om, at der har været afviklet valg til plejecenterrådet på Strandcentret. Der har blandet andet
været udskiftning på pladserne for pårørende.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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11. Meddelelser fra Danske Ældreråd

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Stella orienterede om, at Danske Ældreråd har lavet et oplæg om, hvordan plejecenterrådene skal
sammensættes. Derudover arbejdes der på, hvordan de forholder sig til den øgede digitalisering i ældreplejen.

Det blev besluttet, at informationsmails fra Danske Ældreråd fremover ikke fremsendes af Stella. Fremover
skal det enkelte rådsmedlem selv orientere sig i information fra Danske Ældreråd.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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12. Meddelelser fra Regionsældrerådet

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Leif orienterede om Susans og hans deltagelse i temamøde den 23. januar om fremtidens ældrepleje og
scanningsprogrammer for kræft, som var meget informativt.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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13. Center for Sundhed & Pleje orienterer

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Jacob orienterede om, at alle restriktioner og retningslinjer for COVID-19 er ophævet pr. 1. februar 2023 også
i ældreplejen. Der foretages dermed ikke længere fx test af medarbejdere i ældreplejen. Greve Kommune
følger dermed de nationale retningslinjer for COVID-19.

På opfordring af Greve Seniorråd, orienterede Jacob om erfaringer med dosispakket medicin. Jacob fortalte
herunder om, at der kan være nogle gode effekter ved at anvende dosispakket medicin blandt andet mindre
spild af medicin og øget patientsikkerhed. Dosispakket medicin bliver tilbudt relevante borgere. Det er
borgerens egen læge, som visiterer til dosispakket medicin.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Jacob orienterer under punktet om:

• Status på situationen om COVID-19 i ældreplejen.
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14. Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Susan orienterede om, at hun har haft et møde med en kontaktperson for projekt Sund Mund.

Anna orienterede om deltagelse i valggruppe 7 møde i Kalundborg. Der var blandt andet oplæg om:

• E-hospital (cirka 1500 borgere har benyttet sig af denne løsning)
• Akutberedskabet i Region Sjælland
• Økonomi
• Gode udskrivelser
• Sammenhængende forløb

Stella bad rådsmedlemmer sætte kryds i kalenderen den 3. maj og 4. maj, hvor der er henholdsvis
repræsentantskabsmøde og ældrekonference.

Stella og Anna deltog i formandsskabsmøde den 1. februar.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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15. Eventuelt

Sagsnr.: Åbent

Beslutning i Greve Seniorråd den 3. februar 2023:
Ikke til stede: Palle Jacobsen (Greve Seniorråd)

Greve Seniorråd ønsker at få en rundvisning på Nældebjerg på april eller maj mødet. Henrik kontakter lederen
af Nældebjerg herom.
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