Dagsorden
Sundheds- og Omsorgscentret

30. april 2020

Dagsorden til afkortet Seniorrådsmøde/orienteringsmøde 4. maj 2020
Tidspunkt: Kl. 9.30 – 10.30 (orientering Ulla) – (10.30-12.00 – Seniorrådsmøde)
Mødelokale: Telefonkonference
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (9.30 – 10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
3) Status på Corona-pandemien

4) Tilbagemelding vedr. paragraf 79 fra ÆSU
Spørgsmål til Ulla:
1) Hvordan er situationen på plejecentrene?
a. Er beboerne på kommunens plejecentre testet for corona?
i. Hvor mange er testet?
ii. Hvor mange er smittet?
iii. Hvor mange er afgået ved døden på kommunens plejecentre som følge
af corona?
b. Er personalet på kommunens plejecentre testet for corona?
i. Hvor mange er smittet?
ii. Hvor mange skal gå hjem?
iii. Hvor mange er blevet erstattet af andre?
iv. Afsættes der flere personaleressourcer i denne tid?
v. Er der afsat ekstra ressourcer til plejeområdet?
c. Mangler der værnemidler på plejecentrene?
d. Håndteres hverdagen ens på plejecentrene?
i. Findes der overordnede retningslinjer, som tilpasses de fysiske muligheder?
ii. Har personalet mulighed for at gå tur/tage enkelte beboere udenfor?
e. Hvor mange ældre har fået frataget hjemmehjælp/rengøring?
i. Sker det – som de skal, ved individuel vurdering?
ii. Hvordan håndterer man kontakten til borgerne?
f. Hvor mange medborgere i HTK er blevet smittet med corona?
i. Hvor mange er indlagte?
ii. Hvor mange er afgået ved døden?
2.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/5-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 02.03.2020
M – Tilsynsrapport Torstorp Plejecenter – opfølgende tilsyn
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
77733-20

Sagsnr.
19/18095

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3A - Snerydning
4A - Ledelsesinformation
5A – Orientering om projekt ”kulturklubben”
6I – 1. budgetopfølgning 2020
7I – Godkendelse af pårørendepolitik

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Godkendelse af referat fra mødet 2. marts og 30. marts 2020

5.

Valg af ordstyrer til mødet den 8. juni 2020

6.

Økonomi v/kasserer
a) Gennemgang af regnskab for den forløbne tid i 2020
b) Giver nedlukningen af aktiviteter anledning til revision af budget 2020? (der er opstået
en form for misfit mellem de planlagte og afholdte aktiviteter)
c) Oplæg til budget 2021

7.

Meddelelser fra formanden
a) Status på sagen om ventelister til plejecentre
b) Brev til danske Ældreråd om deltagelse i konferencer er sendt
c) Årshjulet

8.

Status på borgermøder
a) Flextrfik og hjælpemidler
b) Hospice

9.

De 4 mærkesager
a) Korte kommentarer til det udsendte oplæg

10. Orientering fra BPR - Udgår pga pandemien
o Baldersbo
o Birkehøj
o Henriksdal
o Sengeløse
o Torstorp
11. Nyt fra udvalg og råd – udgår pga pandemien
a. Kostrådet.
b. Trafiksikkerhedsudvalg
c. Forretningsudvalg:
d. Ad hoc udvalg:
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:

12. Høringssvar
13. Eventuelt
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