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Referat 

Side 1 

GS 101: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt. 

GS 102: Godkendelse af referat 

Referat fra seniorrådsmødet den 28. januar 2019 blev godkendt. 
 
Seniorrådet ønsker en oversigt over hvilke typer pladser, som findes på 
rehabiliteringscentret Hedebo, herunder om formål og egenbetaling. Oversigten 
fremsendes til seniorrådets medlemmer. 

GS 103: Greve Kommunes samarbejde med sygehuse 

Myndighedschef, Camilla Meyer orienterede om, hvordan Greve Kommune 
samarbejder med regionen herunder Sundhedsaftalen, som er en politisk 
besluttet beskrivelse af hvordan kommuner samarbejder med regionen. 
Sundhedsaftalen skal sikre koordinering, sammenhæng, fleksibilitet og kvalitet i 
borgerforløb i snitfladen mellem hospital, kommune og praktiserende læge. 
Sundhedsaftalen revideres hver 4. år. 
 
Camilla Meyer orienterede om, at der er medarbejder i Myndigheden, som 
fungerer som tovholder mellem Myndigheden og regionen, så samarbejdet 
koordineres mellem Greve Kommune og sygehusene.  
 
Der blev endvidere orienteret om, hvordan Greve Kommune arbejder med at 
forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser. Der er oprettet et 
Udskrivningsteam, som skal sikre at borgerne kan modtages i Greve Kommune 
efter udskrivelse fra sygehus. Herudover er der til udgangen af 2019 tilknyttet en 
kommunal lægelig konsulent, som skal sikre at Greve Kommune får bedre 
informationer om borgerne, når de udskrives fra sygehus. Dette skal skabe bedre 
sammenhæng i borgerforløbene og forhindre uhensigtsmæssige genindlæggelser. 
 
Derudover er der fokus på at undgå utilsigtede hændelser (UTH), hvor der er 
ansat en kvalitetsmedarbejder, som går i dialog med sygehuset, hvis der har været 
en utilsigtet hændelse. Kvalitetsmedarbejderens funktion er, at analysere på 
hvorfor der er sket en utilsigtet hændelse, så fejlen kan undgås i fremtiden. 
 
Oplægget til punktet af Camilla Meyer er fremsendt til Greve Seniorråd.  
 
Greve Seniorråd ønsker at få et særskilt tema om genindlæggelser på et møde 
senere på året. 
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GS 104: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden 

Camilla Meyer orienterede om sagerne til mødet i Social-, Sundheds- og 
Psykiatriudvalget den 27. februar 2019. 
 
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden 
- 
 
SSPU 2: Godkendelse af forlængelse af kontrakter for indkøbsordninger i hjemmeplejen 
Lukket punkt – ingen bemærkninger. 
   
SSPU 3: Udbud af boligadministration 2019 – Strategi og tidsplan godkendes. 
Ingen bemærkninger. 

 
SSPU 4: Orientering om anvendelse af velfærdsteknologi i Greve Kommune 
Sagen blev taget til efterretning. 

 
SSPU 5: Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve 
Rusmiddelcenter og Omega 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 6: Udvidelse af Greve Rusmiddelcenter 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 7: Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område 
Greve Seniorråd bemærker, at der er forelagt en anbefaling fra administrationen 
om at sikre plejepladser til borgere fra Oldekolle. Greve Seniorråd afventer den 
politiske stillingtagen. 
   
SSPU 8: Godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper til personlig 
hjælp og praktisk bistand 
Sagen blev taget til efterretning. 
 
SSPU 9: Budget 2020-23 – Potentialekatalog og høringsproces 
Sagen blev taget til efterretning. 

GS 105: Tilføjelse til forretningsorden  

Greve Seniorråd drøftede, hvad retningslinjerne skal være for medlemmernes 
kontakt til pressen.  
 
Greve Seniorråd besluttede at nedsætte et ad-hoc udvalg, som drøfter hvordan 
kontakten skal være til pressen. Der orienteres om drøftelsen fra ad-hoc udvalget 
på næste møde. 
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GS 106: Samarbejde og synlighed 

Formand Inge-Merethe Jensen orienterede om, at hun deltager på et møde hos Ishøj 
Seniorråd den 11. marts 2019 fra kl. 10-12. 

Blixen Klubben, som er en lokal forening i Greve Kommune, har inviteret Greve 
Seniorråd til at orientere om deres formål og virke. Mødet foregår den 4. juni 
2019 fra 13.30 til 14.30. På mødet deltager endvidere Elo Knudsen og eventuelt 
Hjørdis Steinmetz.  
 
Ældre Sagen Greve ønsker at samarbejde med Greve Seniorråd. Formand Inge-
Merethe Jensen deltager på et møde med Ældre Sagen Greve den 13. marts 2019. 
 
Hjørdis orienterede om Faglige Seniorer, som er et fællesskab for pensionister og 
efterlønnere. Fællesskabet vejleder og orienterer blandt andet om juridisk bistand 
ved udarbejdelse af testamente og giver et overblik over tilbud målrettet seniorer 
og ældre. Hjørdis deltager i et møde med Faglige Seniorer snarest muligt. 

GS 107: Forsøg med ledsagerordning for synshandicappede 

Palle Jacobsen orienterede kort om det nye forsøg med ledsagerordningen, men 
har behov for mere viden for at kunne orientere mere. 
 
Greve Seniorråd ønsker at få en orientering om ordningen samt økonomien på 
næste møde. 

GS 108: Meddelelser  

Meddelelser fra formanden 
 
Formand Inge-Merethe Jensen orienterede om at der på baggrund af et uformelt 
kaffemøde blandt medlemmerne skal drøftes om hvorvidt de ordinære møder 
skal forlænges, da det opleves at dagsordenen vanskeligt kan nås indenfor tre 
timer, som normalt er afsat. Greve Seniorråd ønsker at forlænge møderne med 30 
minutter, hvis der er behov for dette. Derudover ønsker Greve Seniorråd, at der er 
opmærksomhed på mødedisciplinen under mødeafholdelse, så man holder sig 
indenfor dagsordenens punkter. 

 
Formand Inge-Merethe Jensen vil inden næste møde have afholdt møde med AD 
Media. 
 
Formanden Inge-Merethe Jensen opfordrer til at endnu et medlem melder sig til 
at være med til at udarbejde Ældremagasinet. Hjørdis Steinmetz har meldt sig. 
  
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen indlæg under punktet. 
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Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 

 Palle orienterede om, at der er opstået bekymring, fordi en stilling som 
aktivitetsmedarbejder på Hedebo er nedlagt. 

 

 Freddy orienterede om, at han har været til møde på det nye daghjem for 
yngre med demens på Nældebjerg plejecenter. Der er i øjeblikket 
udfordringer med at rekruttere borgere til daghjemmet. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde den 29. april og ældrepolitisk 
konference den 30. april 2019. 
 
Fra Greve Seniorråd deltager foreløbigt følgende: 
Inge-Merethe Jensen, Knud Bloksgaard og Hjørdis Steinmetz.  
 
De deltagere, som ikke har valgt seminar, meddeler dette til sekretæren.  
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Ingen indlæg under punktet. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Ingen indlæg under punktet. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Greve Seniorråd ønsker at afholde næste møde på Langagergård plejecenter med 
oplæg fra hjemmesygeplejen.  

GS 109: Eventuelt 

Udviklingskonsulent Henrik Lehm vil fremover være sekretær for Greve Seniorråd 
i stedet for Sigurd Arnfred Larsen.  


