Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

29. oktober 2020

Seniorrådsmøde 2. november 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-8.30 (evt. høringssvar) 8.30 – 11.30 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: Teams
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Hans-Henrik Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip – ordstyrer
Hans Behrendt

Afbud
Hans Behrendt
Flemming Djurnø

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (9.45-10.30)
Helle Petersen (referent)
(9.45-11.30)

1.

Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 udgår.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 28. september 2020
Godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 30. november 2020
Hans Behrendt blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 9.45-10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
•
•
•
•
•
•

Budgetbemærkninger i forlængelse af budgetvedtagelsen
Kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter
Sundhedsfremmepuljen
Kriterier for §79-midler
Kvalitetsstander
Alle politiske møder er aktuelt virtuelle og derfor er der enighed om, at året dialogmødet med ÆSU rykkes til start 2021, idet et fysisk møde er at foretrække.

2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar? (fast punkt)
Spørgsmål til Ulla:
1.

Orientering om Coronasituationen, herunder besøgsrestriktioner på plejehjem
HTK har igennem 10 dage haft mange Covid smittede. I går 462 nysmittede den seneste uge pr.100.000 Det er primært børn og unge/yngre der er smittet. Meget få smittede på ældreområdet.
HTK følger fortsat de nationale retningslinjer og arbejder på hurtigt at inddæmme
smitten. 3 borgere; 1 på plejecenter og 2 i hjemmeplejen og 4 medarbejdere; 2 på
plejecentre og 2 i Tandplejen.
Det er anbefalingen, at administrationen primært arbejder hjemmefra og virtuelt, hvilket vil være mens smittetrykket er højt.
Der er pt. 2 Mobile testcentre der flytter rundt i kommunen fra Testcenter DK.
Besøgsrestriktioner på plejecentrene fortsættes og skal genvurderes senest
15.12.2020. Aftale med plejecentret inden besøg, 1 kontaktperson der besøger én i
egen bolig. Borgerne må gerne gå ud og have besøg udendørs. Er meldt ud til pårørende og på www.htk.dk

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
194759-20

Sagsnr.
19/18095

På Sengeløse plejecenter kan man ud over den ene besøgende kun have besøg udenfor matriklen.
HTK er ikke mere restriktiv end retningslinjerne.
Steen spurgte om beslutninger fra krisestaben kan sendes til rådsformand. Ulla svarede, at hun orienterer om relevante beslutninger på Seniorrådsmøderne, ligesom det
fremgår af www.htk.dk.

5.

2.

Ajourføring af hjemmesiden + "synlighed": En del borgere har svært ved at finde vores hjemmeside på htk.dk
Hjemmesiden blev opdateret i sidste uge. Det er svært at finde tid til at opdatere,
også fordi systemet er meget trægt og det tager megen tid.
Med hensyn til placeringen af Seniorrådet på hjemmesiden er der desværre ikke meget at gøre, da det ligger i den struktur der er for hjemmesiden.
Seniorrådet gjorde opmærksom på at den nye hjemmeside er sværere at navigere i
end den gamle hjemmeside.

3.

Hvordan var tidsplanen for tilrettelæggelse af valget til Seniorrådet i 2017. Hvordan
var valgudvalget sammensat?
Den politiske sag fra seneste valg i 2017 samt Handleplan/Tidsplan for seneste valg er
sendt til Steen. Helle booker Seniorrådet til et møde i januar, hvor arbejdet med valget går i gang. I første omgang som Teams-møde. Seniorrådet finder 2 repræsentanter der kan indgå i arbejdet med 2 medarbejdere fra administrationen.

4.

Budgetforliget er kendt nu. Er der sket nogen ændringer i Kvalitetsstandarder som
følge af dette
Justerede kvalitetsstandarder kommer på næste ÆSU-møde.

5.

Hvor langt er man kommet med opslaget til stillingen som pårørendekonsulent. Hvis
ansættelsen er pr.1/1/21, bør det snart være færdigt
Stillingen er ved at blive slået op. Idet der er kommet en Udvidelsespakke i budgetforliget skal de to indsatser koordineres. Stiler fortsat mod ansættelse 1/1-21. Covid-situationen prioriteres dog højst.

6.

Hvor langt er man kommet med kurset for pårørende
”Lære at tackle”-kurser afventer ansættelse af pårørendekonsulent.

7.

Fastsættelse af arbejdsdato for ”En værdig død”
Sidst på foråret er fortsat målet. Også afhængig af Covid-situationen.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 4/11-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 31.08.2020
M – Status på arbejdet med forenkling i Sundheds- og Omsorgscentret
Seniorrådet har ingen kommentarer

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3. A – Ledelsesinformation oktober 2020
Ulla orienterede om tendenserne i tallene. Der er ikke de store udsving.
Det oplyses, at der er en dialog om løsning sammen med de øvrige Vestegnskommuner
vedr. træk af data.
4. A – Involvering af pårørende i tilsyn
Seniorrådet taget til efterretning.
6.I – 2. budgetopfølgning 2020
Det hænger fornuftigt sammen. Der er et lille merforbrug, hvortil der søges tillægsbevilling.
Seniorrådet tager til efterretning.
Seniorrådets efterfølgende kommentarer til de politiske sager:
a. 3A: Ledelsesinformation: Vi synes, at det er utilfredsstillende at administrationen stadig
ikke kan levere en ledelsesinformation, der giver et fuldgyldigt billede over ydelserne på
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sundheds- og omsorgsområdet, specielt over ventelister til genoptræning og til plejeboliger. Vi kan forstå på Ula Callesens udsagn på vores møde i dag, at en løsning har
lange udsigter. Er det kun HTK, som står i denne situation, eller gælder det også for andrekommuner?
b. 4A: Involvering af pårørende: Vi bemærker med tilfredshed, at der arbejdes systematisk med at udforme et tilsynskoncept for de kommunale tilsyn, der involverer de pårørende. Vi håber, at man også inddrager erfaringerne fra ældretopmøde 30/9 og 1/10,
hvor man gentænker tilsynsmodellen med hensyn til borgerinddragelse.
6.

Seniorrådets økonomi v/Flemming
Ingen kommentarer, da Flemming er sygemeldt, men Seniorrådet forventer ikke overforbrug i perioden.

7.

Punkter til borgmestermøde den 17/11 (hvis det ikke bliver aflyst)
a. Tilrettelæggelse af valgprocedure for valg til Seniorråd i 2021
Vi skal i hvert fald have en grundig diskussion af procedurer og deadlines i forhold
til næste års valg til Seniorråd.
b. Dagsorden sendes til Ulla Callesen i næste uge
c. Hans-Henrik, Dorthe og Steen deltager

8.

Evaluering af DÆ’s sidste mandagsmøde v/Hans-Henrik
Evaluering af DÆ’s temadag om ældrerådsvalg, Emnet blev belyst med mange konkrete
eksempler. Meget kan vi bruge i tilrettelæggelsen af det kommende valg til Seniorråd.

9.

Kort resumé af sidste mandagsmøde v/Hans-Henrik
Udgår.

10. Meddelelser fra formanden
a. Borgermøde 24/11 om hospice er aflyst og flyttes til foråret 2021 under titlen ”En
værdig død”, Mødet arrangeres i samarbejde med SUOC. Alle de involverede er orienteret om aflysningen.
b. Budgetforslaget om at etablere et ”kaffemødevalg” til Seniorrådet fik vi heldigvis skudt
ned.
c. Forslag til ældretopmødets idébank, fx:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Faste teams i ældreplejen
Nytænkning af BPR
Gentænkning af tilsynsmodel med borgerinddragelse
Nationale standarder for tilsyn
Mere nærværende ledelse

11. Orientering fra BPR: Ingen aktiviteter som følge af Covid-19
o Baldersbo –
o Birkehøj –
o Henriksdal –
o Sengeløse –
o Torstorp –
12. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet – Møde afholdt virtuelt den 29/10 ang. kravspecifikation af madservice til
hjemmeboende borgere og borgere på Birkehøj Plejecenter. Flemming Djurnø har
fremsendt et referat.
b. Trafiksikkerhedsudvalg – intet møde
c. Forretningsudvalg: Holdt møde i mandags for at forberede dagsordenen
d. Ad hoc udvalg: intet møde
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: Der er møde på onsdag den 4/11. Hans-Henrik deltager.
13. Opdateret af årshjul
Årshjulet uddelt og kommenteret
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14. Høringssvar
Vi afgiver ikke høringssvar, men skriver vores bemærkninger under de politiske sager i
dagsordenens pkt. 5.
15. Eventuelt - Intet.
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