Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

5. maj 2020

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 - ordstyrer

Afbud
Hans Behrendt

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)
• Tilbud om at ønske indflytning i Gartnergården
• Driftsmæssige konsekvenser covid
• Sager til ankestyrelsen
• Boligprognosen kommer til august
• Handleplaner i forbindelse med pårørendepolitik
• Projekt ”Styrket livskvalitet i forhold til rehabilitering i eget hjem
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
• Seniorrådet udarbejder høringssvar på sagen om snerydning.
3) Tilbagemelding vedr. paragraf 79 fra ÆSU
På seneste udvalgsmøde blev midlerne fordelt. Udvalget spurgte om man kunne forestille sig at Seniorrådet søgte §79 midler til aktiviteter, der falder inden for rammerne.
Seniorrådet svarer til næste møde.
4) Status på Corona-pandemien
Kommunens håndtering af pandemien læner sig op ad Sundhedsstyrelsens retningslinjer og det prioriteres at vejledningerne kommer helt ud i organisationen.

Spørgsmål til Ulla:
1) Hvordan er situationen på plejecentrene?
Udbrud på Birkehøj er håndteret. Der var 6 smittede borgere, heraf er 4 borgere er
blevet testet og raske og endnu 1 er raskmeldt og 1 borger er død. 1 medarbejder er
fortsat smittet og hjemme.
2) Er personalet på kommunens plejecentre testet for corona?
Teststrategien rykker sig kontinuerligt. Det forventes at flere medarbejdere nu skal testes. Cirka 25 medarbejdere på Birkehøj er blevet testet
Når medarbejdere har symptomer på covid hjemsendes de jf. vejledningen og skal
blive hjemme til de har været symptomfri i 48 timer.
Der er et meget lavt sygefravær i øjeblikket.

3) Mangler der værnemidler på plejecentrene?
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Der er de værnemidler der er brug for. Kommunen anvender kun godkendte værnemidler og benyttes efter retningslinjerne, som også er ændret siden starten. Vi følger
det vi skal - hverken mere eller mindre.
Kommunen er med i et forskningsprojekt omkring brug af mundbind.
Kan møde lidt forskellige typer af værnemidler både med og uden mundbind og andre
værnemidler.
4) Håndteres hverdagen ens på plejecentrene?
Kommunen følger retningslinjerne, men plejecentrene er forskellige. Der er stor forskel på om der er tale om en udbrudsinstitution eller ej.
Der er mulighed for at borgerne kan komme lidt ud, hvis de ønsker det.
5) Hvor mange ældre har fået frataget hjemmehjælp/rengøring?
Ingen borgere er blevet frataget hjemmehjælp eller rengøring, men nogle borgere har
ikke ønsket at få besøg. Vi er meget opmærksomme på borgere, der ikke har pårørende eller andre kontakter.
6) Hvor mange medborgere i HTK er blevet smittet med corona?
I snit er ca 5-8 borgere i kommunen indlagt med corona. Ca 272 borgere pr.100.000
borgere er smittet i kommunen. Dette bevæger sig også i forbindelse med åbning af
samfundet. Der er ingen tal på døde som følge af corona.
Sundhedsstyrelsen har udsendt en genåbningsplan i fredags, som åbner op for blandt andet
om besøg på plejecentre, men forventes effektueret, når retningslinjerne foreligger.

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/Bred-aftale-om-hjaelp-til-aeldreunder-coronakrisen.aspx
Man ønsker 1-2 deltagere fra bl.a. Seniorrådet til deltagelse i et Sektorpartnerskab der skal
skabe en fælles forståelse i forbindelse med genåbning af plejecentre.
Andre deltagere i partnerskabet vil være relevante foreninger, patientforeninger og Ældre Sagen. Der planlægges møder på Skype eller Teams.
Ulla bad Seniorrådet melde tilbage med 1-2 deltagere.
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
Seniorrådet følger sagen

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3A – Snerydning
Forkert udgave lagt på – måske sagen trækkes tilbage onsdag.
Inge nævnte henvisning til snevagt på hjemmesiden - en god ide og god info til borgerne
Sten laver forslag til høringssvar
4A – Ledelsesinformation
Er begyndt at kunne trække nogle aktivitetsdata i systemet. Boligstyringssystemet er
endnu ikke implementeret.
Ulla gennemgik de væsentligste aktivitetsdata.
5A – Orientering om projekt ”kulturklubben”
Seniorrådet har ingen kommentarer.
6I – 1. budgetopfølgning 2020
Der er en del usikkerhed omkring forventet regnskab, da vi ikke kender konsekvenserne af
covid, men det vil medføre merudgifter.
Ulla kan ikke svare på spørgsmålet om Seniorrådets budget kan blive påvirket i år.
7I – Godkendelse af pårørendepolitik
Pårørendepolitikken vil nu blive behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget
og Byrådet. På næste udvalgsmøde skal der laves handleplaner på politikken.
Seniorrådet er obs. på om pårørendevejleder kommer med i handleplanerne.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
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4.

Godkendelse af referat fra mødet 2. marts og 30. marts 2020
Referaterne blev godkendt.

5.

Valg af ordstyrer til mødet den 8. juni 2020
Flemming blev valgt.

6.

Økonomi v/kasserer
a) Gennemgang af regnskab for den forløbne tid i 2020
Flemming sendt regnskab ud.
Nyt regnskab efter nye tal i næste uge fra økonomiafdeling.
Brev overførsel af midler til borgermøder til næste år drøftes på et mandagsmøde
b) Giver nedlukningen af aktiviteter anledning til revision af budget 2020? (der er opstået
en form for misfit mellem de planlagte og afholdte aktiviteter)
Der er budgetteret med 3 borgermøder – 1 bliver ikke afholdt og der er færre udgifter
til diæter og transport.
Der er et mindre forbrug på 8.000,- i de første 3 måneder.
c) Oplæg til budget 2021
Budget 2021 (valgår) tages op på et mandagsmøde

7.

Meddelelser fra formanden
a) Status på sagen om ventelister til plejecentre
Seniorrådet arbejder videre med sagen om ventelister til plejecentre.
b) Brev til Danske Ældreråd om deltagelse i konferencer er sendt
Kopi af brev er sendt ud til Seniorrådet. Steen sender Danske Ældreråds svar når det
modtages.
c) Årshjulet
Er blevet opdateret.

8.

Status på borgermøder
a) Flextrafik og hjælpemidler
Flemming er ved at skrive til Flextrafik og kommunen. Afventer status 10/5. Hans
Henrik og Flemming klarer dagsorden m.m. pr. telefon
b) Hospice
Inge har udarbejdet forslag til oplæg, men afventer status 10/5.

9.

De 4 mærkesager
a) Korte kommentarer til det udsendte oplæg
Steen arbejdet med mærkesagerne og økonomien.
Inge foreslog at tage en mærkesag ad gangen.

10. Orientering fra BPR - Udgår pga. pandemien
Dorthe sendt hilsen fra Sengeløse til Seniorrådet
11. Nyt fra udvalg og råd – udgår pga. pandemien
a. Kostrådet – kartoflens dag holdes på HD men uden gæster
b. Trafiksikkerhedsudvalg - aflyst
c. Forretningsudvalg – sendt referat ud
d. Ad hoc udvalg - aflyst
e. Brugerråd Pensionisternes Hus - lukket
12. Høringssvar
Steen sender høringssvar vedr. snerydning til Helle
13. Eventuelt
• Hans-Henrik Berg Jacobsen er Seniorrådets repræsentant i Sektorpartnerskabet vedr.
genåbning af plejecentrene. Inge Jacobsen bistår Hans-Henrik.
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