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GS 248: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde.

GS 249: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 8. februar 2021.

GS 250: Inddragelse i kommunalplanen
Byplanlægger Mathilde Lo Nielsen fra Center for Teknik & Miljø
præsenterede under punktet. Der blev orienteret om forskellen mellem
planstrategi, kommunalplan og lokalplan og deres afhængigheder.
Derudover blev planstrategiens fokus på ældreområdet fremhævet
herunder fx seniorboliger, tæt bebyggelse, tilgængelighed til natur og vand.
Palle efterspurgte konkrete placeringer af senior- og ældreboliger i
kommunen. Mathilde bemærkede, at det meste af kommunen er bebygget,
så der er høj i grad tale om at ændre på den eksisterende boligmasse. Hun
fremhævede dog, at der findes nogle kommunale grunde tæt på Greve
Midtby.
Greve Seniorråd ønskede, at der i kommunalplanen tages konkret stilling
til:
 En blanding af boligmassen. Det vil sige, at der både ønskes lejeog ejerboliger for seniorer og ældre i Greve Kommune.
 En fleksibel bus til ældre og dårligt gående, som gør det lettere at
tilgå læge, indkøbs- og fritidsmuligheder.
Kommentarer fra Greve Seniorråd bliver taget med til temadrøftelse på
byrådsmødet i juni 2021.

GS 251: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 17. marts 2021
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget den 17. marts 2021.
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning og kommenterede på
følgende sager:
SSPU vedr. Huskeliste og orientering fra administrationen
Brugerundersøgelse fra Det Danske Madhus 2020
Palle bemærkede, at svarprocenten er meget lav. Martin bemærkede, at
det ikke er Greve Kommune, der laver undersøgelsen, men det er Det
Danske Madhus’ egen undersøgelse.
Greve Seniorråd får tilsendt svarskema, som ligger til grund for
undersøgelsen.
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GS 252: Oplæg om effektmål ”Flere ældre er selvhjulpne længst
muligt i eget hjem”
Leder af Myndighed Pernille Ellefsen præsenterede, hvordan der i Greve
Kommune arbejdes med indsatser, som skal gøre borgerne selvhjulpne i
længst mulig tid i eget hjem. Pernille forklarede, hvordan borgere bliver
vurderet i forhold til funktionsniveau dvs. borgeren er i stand til at klare sig
selv både fysisk og psykisk. Herefter vurderer visitatoren, hvilke indsatser
borgeren kan tilbydes ud fra politisk vedtaget kvalitetsstandard.
Til forklaringen præsenterede Pernille eksempler på forskellige
borgerrejser.
Borger, der bliver udskrevet fra sygehus, vurderer visitator:






Borger er typisk afkræftet efter indlæggelse. I den forbindelse kan
der først og fremmest blive tale om indsatser indenfor rehabilitering.
Hvis borger er meget dårlig, kan der blive tale om et midlertidigt
ophold på rehabiliteringscentret Hedebo.
Derefter bliver det vurderet, om borgeren kan have behov for
hjælpemidler fx en rollator, et håndtag på badeværelset eller en
sædeforhøjer på toilettet.
Der kan også blive visiteret til et dagcenter eller daghjem.
Herefter kan også visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje i eget
hjem.

Borger, der modtager praktisk hjælp (fx rengøring), men nu ønsker hjælp til
personlig pleje, foretager visitator en vurdering af:





Om der kan laves en rehabiliterende indsats, så borger kan
genvinde fysisk og psykisk niveau til at kunne klare sig uden hjælp
på sigt.
Tilbydes dagcenter eller daghjem.
Hjælpemidler.
Visiteret motion (målrettet motion til borgere, som ikke kan deltage i
tilbud i privat regi fx fitnesscenter eller foreningsliv).

Borger, der ikke tidligere har fået hjælp fra kommunen:




Her bliver borgeren typisk opsporet i forbindelse med et
forebyggende hjemmebesøg, som er frivilligt at deltage i, og som
udføres af en sygeplejerske eller terapeut fra kommunen.
Borgeren kan få tilbudt målrettet motionstilbud fx visiteret motion
eller rehabiliterende hjælp i eget hjem fx hjælp til rengøring.
Derudover kan der også blive visiteret til daghjem og dagcenter.

Under effektmålet er der fokus på, at hjælpe borgeren så det bliver muligt
at minimere hjælpen fra kommunen.
Palle påpegede det problematiske i, at nedlukningen af Åben Træning i
forbindelse med COVID-19, har medført at borgere med behov for træning
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ikke kan vedligeholde deres anbefalede fysiske aktivitet. Hjørdis
bemærkede herunder, at det er en svær balancegang i forhold til
genåbning, og at borgere opfordres til at være kreative i forhold til at
bevæge sig ved gåture sammen med andre borgere med afstand.

GS 253: Valg til Greve Seniorråd i 2021
Konsulent fra Center for Sundhed & Pleje gav status på planlægningen af
valg til Greve Seniorråd 2021, og præsenterede svar på spørgsmål fra
mødet den 8. februar 2021.
Svar på spørgsmål fra sidst:



Der kræves ingen særskilt valgformand til valg til Greve Seniorråd,
da der allerede er valgformænd på alle valgsteder.
Frivillige får ikke diæter, men der er forplejning på valgstederne.

Bettina vender tilbage i forhold til handicapparkeringer herunder tidsinterval
for parkering.

GS 254: Deltagelse i referencegruppe i projekt ”Borgerens valg”
Greve Seniorråd valgte Hjørdis som repræsentant for referencegruppen, og
så bliver Børge og Leif en delt suppleant rolle.

GS 255: Meddelelser
Meddelelser fra formanden


Deltagelse i repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd er
begrænset til at gælde for formandskab.
Mandag den 10. maj afholdes repræsentantskabsmøde på Hotel
Nyborg Strand, men kun for formænd og næstformænd. Hjørdis og
Knud deltager. Henrik sørger for tilmelding.



Oplæg i Hundige Kirke er blevet udsat på ukendt tid i relation til
COVID-19.
Hjørdis har efterfølgende været i kontakt med kirken, hvor der er
blevet aftalt et nyt møde den 20. oktober 2021 deltager
formandskabet i et arrangement i Hundige Kirke.



Kommende møder afholdes via Teams indtil restriktioner lempes.
Greve Seniorråd ønsker at afholde fysiske møder, men i den
nuværende situation med udbredt smitte, ser man det ikke
hensigtsmæssigt at mødes fysisk. Der vil blive taget stilling til at
afholde fysiske møder i takt med COVID-19 situationen.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Vedrørende sag om ”Byrådsvalg 2021 - Antal valgsteder” behandlet på
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Økonomiudvalgsmødet den 8. marts 2021. Greve Seniorråd har følgende
at bemærke:
Det er yderst bekymrende, at der lægges op til at gå fra syv til kun tre
valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2021, og dermed også til
valg til Greve Seniorråd 2021, da det vil begrænse tilgængeligheden for
dårligt gående herunder ældre og handicappede. Dette forventes at vil
reducere valgdeltagelse betydeligt, og det vil tilmed presse
trafikadgangsforholdende til valgstederne. Hvis valgstederne reduceres
som foreslået, skal der være mulighed for særskilt transport af dårligt
gående fx en fleksibel bus, der afhenter borgere og køre dem hjem igen
efter afgivet stemme.

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Hjørdis har været i kontakt med Strandcentret i forbindelse med den
nuværende plejecenterleder fratræder sin stilling pr. den 19. marts 2021.
Rekruttering af en ny plejecenterleder på Strandcentret er på begyndt. Der
forventes at blive rekrutteret en ny med tiltrædelse den 1. maj 2021. I
overgangsperioden vil der være en konstitueret leder.
Derudover orienterede Hjørdis om arbejdet med oprettelse af bestyrelser
på plejecentrene, da Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har besluttet,
at interessenter kan give input til muligheden for at oprette bestyrelser på
plejecentre. Alle plejecenterråd og bruger-pårørenderåd har mulighed for at
afgive høringssvar, og der vil derefter blive lagt en sag op til Social-,
Sundheds- og Psykiatriudvalget på mødet i maj 2021.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Palle bemærkede, at der afholdes møde den 23. marts i Sorø. Orientering
på baggrund af mødet gives på næste møde.

Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punkt.

Center for Sundhed & Pleje orienterer
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om status på COVID-19.







Opgørelse over smittetilfælde i Greve Kommune blev præsenteret.
Bekymringen er lige nu, at anden smittebølge aldrig rigtig er lagt
helt ned dvs. at komme under 100 i incidenstal i 2021 har indtil ikke
været muligt.
Smitteudbrud har ikke været udbredt i ældreplejen. Her har det
hovedsageligt været få smitteudbrud, der er blevet håndteret
effektivt.
Smitteudbrud har hovedsageligt vist sig at foregå i private hjem og
ikke på arbejdspladserne på nær enkelte tilfælde.
Der har været en lidt større koncentration af smittetilfælde blandt
borgere med en etnisk herkomst end dansk.
Vaccinationsudrulningsplanen blev beskrevet.
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Palle bemærkede, at mange ældre oplever udfordringer med at
bestille tid til vaccination. Martin påpegede, at Borgerservice kan
være behjælpelig, men ellers skal man kontakte regionen.
Rækkefølgen i forhold til hvem der skal vaccineres, har
kommunerne ikke noget med at gøre.
Knud bemærkede, at det er den enkelte borgers sundhedsjournal,
som er afgørende for, hvornår man kommer til.
Leif spurgte, hvem der beslutter placeringen af testcentre. Martin
forklarede, at det er regionen, der beslutter placeringen af
testcentre, men kommunerne kan ønske placering.

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Palle bemærkede, at den nye skraldeordning er en udfordring for ældre og
dårligt gående. Martin påpegede, at det er regeringen som har pålagt
kommunerne at der skal sorteres efter særlige retningslinjer dvs. at
kommunerne følger lovgivningen på området. Greve Seniorråd ønsker at
gøre opmærksom på problematikkerne. Palle udarbejder et notat, som kan
tages med til videre drøftelse. Henrik inviterer medarbejder fra Center for
Teknik & Miljø til oplæg på næste møde omkring lovgivning i forhold til
affaldshåndtering. Greve Seniorråd vil på den baggrund drøfte
problematikkerne.
Knud orienterede om, at en række af hans egne malerier bliver hængt op
på Nældebjerg plejecenter. Plejecenterleder Marianne Mouritsen har valgt
malerierne.

GS 256: Eventuelt
Intet til punkt.
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