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GS 199: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde.

GS 200: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 22. juni 2020.

GS 201: Nyt rådsmedlem
Nyt rådsmedlem Leif Dahl Larsen præsenterede sig for de øvrige
rådsmedlemmer herunder sine mærkesager for de ældre i Greve
Kommune. Leif ønsker at arbejde for:
- Flere hænder i ældreplejen herunder minimumsnormering på to
medarbejdere i nattevagten på plejecentre.
- Bedre mad og gerne lokal produceret mad.
- Bedre busdrift til ældre.
- At ældre bliver set som en ressource og ikke som en byrde.
De øvrige rådsmedlemmer præsenterede sig for Leif.

GS 202: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 26. august 2020
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget den 26. august 2020.
Greve Seniorråd havde bemærkninger til følgende sager:
SSPU 2: Udbud af indkøbsordning 2020
Greve Seniorråd ser gerne, at det af kravsspecifikationen skal fremgå, at
der stilles krav til leverandørerne om, at de skal have en digital udgave af
tilbudsavisen, så tilbudsavisen bliver tilgængelig og læsbar for alle borgere
eksempelvis svagtseende og borgere med øvrige handicap.
SSPU 5: Anlægsbevilling, indretning og tidsplan for Sundhedshus
Greve Seniorråd bemærker, at et nyindrettet sundhedshus er meget
spændende, men ser dog at det er helt afgørende, at se nærmere på
etablering af flere parkeringspladser. Greve Seniorråd ser frem til at blive
inddraget i den videre proces.
SSPU 6: Plejecenter i Tune – Udbud af rådgivning
Greve Seniorråd ser frem til at blive inddraget i den videre proces.
SSPU 7: Indkøb af tv til stuerne på Rehabiliteringscentret Hedebo
Greve Seniorråd opfordrer til, at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
anbefaler, at forslaget inddrages i budgetforhandlingerne, da det er vigtigt,
at borgerne har mulighed for at se tv under deres ophold på
rehabiliteringscentret Hedebo.

Referat
Side 1

Seniorrådet
Greve Kommune
Mandag den 24.8.2020
SSPU 8: Høring af Praksisplan for Fysioterapi i Region Sjælland 20212024
Greve Seniorråd tager sagen til efterretning.
SSPU 9: Ændring i procedure for uanmeldte tilsyn i ældreplejen
Greve Seniorråd tager sagen til efterretning.
SSPU 10: Visitationsflow ved udskrivelser fra sygehus
Greve Seniorråd tager sagen til efterretning.
SSPU 11: Praksis for bevilling af nødkald i eget hjem
Greve Seniorråd tager sagen til efterretning med bemærkning om, at det
anbefales at nuværende praksis ønskes fortsat med henvisning til Ældre
Sagens tjeneste MorgenRing.
SSPU 12: Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021
Greve Seniorråd opfordrer til, at model a vælges. Hvis byrådet ikke vælger
model a, ønsker Greve Seniorråd at indgå i en dialog med byrådet.

GS 203: Fra Aleris hjemmepleje til Altiden hjemmepleje
Områdeleder Lene Nielsen, daglig leder Helle Dahlstrøm og planlægger
Danni fra Altiden hjemmepleje præsenterede deres rejse fra Aleris
hjemmepleje til Altiden hjemmepleje samt om deres håndtering af COVID19.
Altiden orienterede om:
- at deres navneskift fra Aleris til Altiden ikke har ændret på
hjemmeplejens praktiske udførelse og kvalitet. Der er blot tale
om en navneændring grundet et ejerskifte af virksomheden,
og at de kontraktlige forhold er de samme.
- at situationen med COVID-19 har været og fortsat er en
vanskelig periode. Samarbejdet med Greve Kommune har
været godt i perioden.

GS 204: Kompenserende tiltag til køb af værnemidler
Martin N. Rasmussen orienterede om, at Folketinget har besluttet, at socialt
udsatte borgere kan få udleveret gratis mundbind i Borgerservice på
rådhuset fra den 24. august 2020. Ordningen gælder ikke for ældre.
Greve Seniorrådet mener, at mundbind også bør tilbydes gratis til ældre
borgere.
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GS 205: Høring af direktionens budgetforslag 2021-2024
Martin N. Rasmussen præsenterede direktionens budgetforslag for budget
2021-2024. Greve Seniorråd har følgende bemærkninger til direktionens
budgetforslag:

Besparelses- og effektiviseringsforslag
Reduktion af indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene med
5% 5.03 Hjemmepleje
Greve Seniorråd understreger, at dette besparelsesforslag er stærkt
bekymrende, da dette vil sænke serviceniveauet betragteligt, og det vil
påvirke de ældres livskvalitet betydeligt. Allerede i dag er fx den praktiske
hjælp på et lavt niveau. Greve Seniorråd tager på det kraftigste afstand fra
besparelser, som har indvirkning på serviceniveauet i ældreplejen.
Derudover ønsker Greve Seniorråd, at velfærdsteknologi også inddrages i
udviklingen af bedre og mere effektiv ældrepleje.

Lukning af filial Tune og Karlslunde biblioteker 4.01 Kultur
Greve Seniorråd mener, at det er problematisk hvis biblioteker lukkes, da
mange ældre har stor glæde af bibliotekerne.

GS 206: Høring af genudbud af indkøbsordning for visiterede
borgere
Greve Seniorråd ser gerne, at det skal fremgå af kravsspecifikationen, at
leverandørerne skal have en digital tilbudsavis, så tilbudsavisen bliver
tilgængelig og læsbar for alle borgere eksempelvis svagtseende og borgere
med øvrige handicap kan læse tilbudsavisen.

GS 207: Høring af Praksisplan for Kiropraktik 2021-2024
Greve Seniorråd tager praksisplanen til efterretning.

GS 208: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om aktuelle emner:




Den 7. august 2020 er formanden blevet kontaktet af forsker
indenfor tandsundhed blandt ældre, som ønsker at få input fra
Greve Seniorråd. Forskningen vil foregå over en periode på fem år.
Formanden ønsker, at Greve Seniorråd bidrager til
forskningsprojektet. Rådsmedlemmer tog orienteringen til
efterretning.
Invitation af rådsmedlemmer til temadage i København den 20.
oktober ”Erfaringsindsamling i forbindelse COVID-19 situationen”.
Rådsmedlemmer, der ønsker at deltage i temadagen skal give
besked til sekretær senest den 14. september 2020. Hjørdis og
Knud meldte sig på mødet, men øvrige rådsmedlemmer vender
tilbage om de ønsker at deltage.
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Repræsentantskabsmøde i Nyborg på Fyn er blevet udskudt til den
24. november 2020. Sekretær skal have besked om tilmelding inden
næstkommende møde.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene


Hjørdis understregede, at plejecenterleder og gruppeledere på
Strandcentret har været rigtig god til at orienterer løbende til
pårørende og øvrige relevante borgere i forbindelse med håndtering
af COVID-19 situationen.



Freddy orienterede om, at der er blevet afholdt et
plejecenterrådsmøde på Nældebjerg.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Intet til punkt.

Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punkt.

Center for Sundhed & Pleje orienterer
Martin N. Rasmussen orienterede om sager.




En medarbejder på Strandcentret plejecenter har været påvist
smittet med COVID-19. 16 borgere er efterfølgende blevet testet for
COVID-19, og er alle blevet testet negativ. 33 medarbejdere er
ligeledes blevet testet negativ for COVID-19. Pårørende er blevet
orienteret om situationen.
Sundheds- og ældreområdet er generelt i normal drift i forhold til
COVID-19 situationen, dog er en række aktiviteter på plejecentre
fortsat lukket fx varmtvandsbassin på Langagergård, åben træning
og dagcentre er lukket frem til den 1. oktober 2020. Dette betyder,
at der tidligst kan genåbnes for disse aktiviteter efter denne dato.
Der kan dog ske en udskydelse af genåbningen af disse aktiviteter.

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Leif får udleveret en tablet, som er afleveret i forbindelse med, at IngeMerethe Jensen er udtrådt. Leif modtager dermed mødemateriale digitalt
via e-mail.

GS 209: Eventuelt
Intet til punkt.
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