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GS 240: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til mødet.

GS 241: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 4. januar 2021.

GS 242: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 8. februar 2021
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget den 10. februar 2021. Greve Seniorråd kommenterede
på følgende sager:
SSPU 4: Arbejdet med politikker – Oplæg i Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget, første halvår 2021
Greve Seniorråd bifalder de mange relevante initiativer og ser frem til at
følge effekterne af dem.
SSPU 5: Optag af projektmidler til ”Borgernes valg – selvbestemmelse
der øger kvalitet i indsatsen” i 2021
Greve Seniorråd finder projektet spændende, og ser frem til at blive
orienteret om fremdriften løbende.
SSPU 16: Midtvejsevaluering af COVID-19
Greve Seniorråd oplever, at information om situationen med COVID-19 har
været meget tilfredsstillende indtil nu.

GS 243: Godkendelse af årsberetning for 2020
Greve Seniorråd godkendte årsberetning med bemærkning om, at det
tilføjes, at rådsmedlem Freddy Aldenborg modtog Frivillighedsprisen i 2020.

GS 244: Valg til Greve Seniorråd i 2021
Greve Seniorråd fik præsenteret praksis for rådet herunder medlemstal,
stemmeberettigede og hvem der må opstille til valg (60+ årige borgere fast
bosat i Greve Kommune).
Drejebogen for afvikling af valg til Greve Seniorråd i 2021 blev præsenteret
af konsulent Bettina Poulsen fra administrationen.
Greve Seniorråd drøftede nedsættelse af valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen
bliver ikke særligt udpeget, men alle rådsmedlemmer udgør
valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen deltager i to informationsmøder hhv. den
13. september 2021 med Frivilligcentret og 29. september med Byrådet
2021, og vil derudover tælle stemmerne op efter valget.
Konsulent Bettina Poulsen undersøger muligheden for at annoncere på
Greve Kommunes Facebook side omhandlende valg til Greve Seniorråd i
2021.
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Greve Seniorråd besluttede at der skal tages nye billeder af kandidaterne.
Konsulent Bettina Poulsen undersøger muligheden for, at en medarbejder
fra kommunikationsafdelingen i Greve Kommune kan tage billederne.
Palle spurgte, om borgere kan vælge at aflevere sin brevstemme på
valgstedet samt muligheden for at stemme via egen bil fx handicapbil.



Der vil være mulighed for at aflevere sin brevstemme fysisk på
valgstedet på valgdagen den 16. november 2021, hvis man ikke
ønsker at aflevere brevet i en postkasse.
Konsulent Bettina Poulsen undersøger muligheden for, at borgere
kan stemme via egen bil, men påmindende om at borgere kan
stemme via fysisk brev eller via digital stemme hjemmefra, hvis de
ikke ønsker at afgive stemmen i valglokalet.

Greve Seniorråd tog præsentationen til efterretning og besluttede, at de
gerne vil orienteres løbende på de kommende ordinære møder vedrørende
afvikling af valget.

GS 245: Kronikerrehabilitering i Greve Kommune
Leder af Træningsenheden Benedicte Rostock præsenterede, hvordan der
i Greve Kommune arbejdes med rehabiliteringsforløb for borgere med en
kronisk sygdom herunder følgende:


Kronikerforløb indbefatter fem forskellige kroniske sygdomme (KOL,
hjertekar-sygdomme, type-2 diabetes og kræft), og som noget nyt
målrettet præ-diabetes (forstadier til type-2 diabetes). Borgere
henvises fra egen læge. I forbindelse med COVID-19 har fælles
informationsmøder været aflyst, og borgere har i stedet modtaget
en startsamtale, der handler om at få en individuel afklaring på
behov og ønsker. Under startsamtalen afklares, hvad borgeren har
lyst til fx rygestop, motionstilbud, diætist og/eller psykisk støtte.



Borgere, der har gennemført et tilsvarende forløb er tilknyttet
forløbene, så de kan agere motiverende overfor andre borgere.

Palle bemærkede den store udfordring i, at tilbuddet ”Åben Træning” er
lukket ned i forbindelse med COVID-19, da det begrænser borgerne i at
fastholde deres nye vaner, de har fået i forbindelse med forløbet. Benedicte
er fuldt ud forstående overfor Palles bekymring. Benedicte vil gerne spørge
Greve Kommunes krisestab om mulighederne for at åbne lidt op for ”Åben
Træning”, men at det ser vanskeligt ud på nuværende tidspunkt. Benedicte
bemærkede dog, at personalet opfordrer borgerne til alternativer såsom
gåture i det fri eller andre aktiviteter, som kan udføres indenfor de
gældende COVID-19 retningslinjer.


Alle forløb foregår ved hjælp af en pædagogisk tilgang, som skal
fungere inkluderende, så borgeren føler sig set og hørt i forløbet.
Det betyder fokus på autonomi og selvbestemmelse. Derfor stiller
personalet ofte spørgsmålet ”Hvad vil du gerne selv?”.
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Effekten af tilbuddene monitoreres løbende, så Træningsenheden
kan følge med i, hvad borgerne synes om forløbene. Seneste
måling viser, at cirka 60 % enten ”I meget høj grad” eller ”I høj grad”
føler, at tilbuddet har haft en positiv effekt på deres helbred.
Derudover oplever næsten halvdelen, at de er sikre på, at de kan
vedligeholde deres nye vaner efter endt forløb.

Rådsmedlemmerne modtager yderligere effektmateriale, så de kan se
nærmere på effektresultaterne.

GS 246: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Knud orienterede om, at en række af hans egne malerier skal hænges op
på Nældebjerg plejecenter. Plejecenterleder Marianne Mouritsen vil
udvælge malerierne som skal hænges op.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Intet til punkt.

Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punkt.

Center for Sundhed & Pleje orienterer
Martin N. Rasmussen orienterede om status på situationen med COVID-19
i Greve Kommune.










Der har været tilfælde af COVID-19 på plejecentrene.
Besøgsrestriktioner og isolationskrav er alene de nationale
myndigheder, som udstikker retningslinjerne.
Næsten alle beboere på plejecentre har nu modtaget to
vaccinationsstik.
Størstedelen af plejepersonalet har modtaget vacciner.
Borgere, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje er på
nuværende tidspunkt i gang med at modtage vacciner.
Der kommer snart et nyt vaccinationscenter i Greve Kommune, hvor
borgere kan blive vaccineret.
Greve Kommune har ikke indflydelse på, hvornår borgere skal
vaccineres. Det er de nationale myndigheder, som beslutter hvornår
borgere skal vaccineres. Greve Kommune kan derfor ikke oplyse,
hvornår den enkelte borgere kan modtage en vaccination.
Kvik-test er nu blevet muligt for plejepersonalet.
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Det er glædeligt at flere og flere bliver vaccineret, da det giver et lys
for enden tunnelen.
Det ser ud til at bølge 2 har toppet nu, men den engelske mutation
er en joker i forhold til smitteantal og de mulige restriktioner herefter.

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Greve Seniorråd ser frem til at kunne mødes fysisk.

GS 247: Eventuelt
Leif kontakter Elo og Freddy med henblik på, at de kan deltage i møderne
på Teams.
Næste ordinære møde den 15. marts 2021 afholdes via Teams grundet
situationen med COVID-19.
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