Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

14. august 2020

Seniorrådsmøde 10. august 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-8.30 (evt. høringssvar) 8.30 – 11.30 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B101
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud
Hans-Henrik Jacobsen

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (10.00-10.45)
Bodil Harboe (10.45-11.15)
Helle Petersen (referent)

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 15. juni 2020
Referat blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 31. august 2020
Hans Behrendt blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 10.00-10.45)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
Der er ingen sager, der relaterer sig til Seniorrådet på næste Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde.
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Der afgives høringssvar i sagen om tilsynskonceptet.
Spørgsmål til Ulla:
a) Status på corona-situationen, specielt i forhold til ældre, sårbare mennesker
Det har været en relativ stille sommer, ikke mange smittede borgere. En enkelt borger
på et plejecenter og ingen syge medarbejdere.
Hvis en borger/medarbejder udviser symptomer, anvendes værnemidler ved borger og
medarbejderen sendes hjem. Ulla opfordrer stadig til at alle holder afstand, har god
håndhygiejne, og bliver hjemme ved symptomer.
I løbet af sommeren kom en henvendelse fra Styrelsen for patientsikkerhed om at HTK
ligger på den høje side vedr. smitte i hele kommune. Det er gået ned igen – pt. 5
smittede.
Ulla bad Seniorrådet om hjælp til at formidle reglerne for alles skyld.
Inge indskød, at medarbejdere i Bygaden smider handsker alle vegne. Der er tidligere
været en henvendelse til Ulla om problemet.
Måler på smittetryk nu – tester når behov. Fx ved smitte.
Afventer pt. strategi i forhold til test af medarbejdere.
HTK følger fortsat vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen.
b) Er der nedskrevne procedurer for håndtering af klagesager på plejecentrene?
Generelt i kommunen har vi en proaktiv holdning til at alle klager behandles.
Der er forskellige typer af klager;
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borgmesterklager – kører deres procedure,
klager til Ulla følger SUOC procedure,
klager til plejecenterlederne følger procedure,
Klager over afgørelser – kører i et ankesystem.

Nogle henvendelser fra borgere eller pårørende klares med dialog. Fx ringes borger op
inden for et døgn og vi får en dialog om hvad der er op og ned. Spørger ind til hvad
der er galt forebygge klager og negativ udvikling og får forventningsafstemt.
Alle klager/henvendelser behandles.
Vi har ganske få klager i forhold til hvor mange borgere der er i kommunen.
Ulla tager jævnligt på praktikbesøg for at få føling med borgere, pårørende og medarbejderne.
c) Hvordan er ansvarskompetencerne fordelt mellem de forskellige ledelsesfunktioner på
plejecentrene?
De daglige ledere ansætter og fyrer i samarbejde med plejecenterlederen. De udarbejder vagt planer, sommerferieplaner m.m.
Ansvarsfordeling er beskrevet i pipeline… og så er der jo også deres kompetence- og
udviklingsprofiler. Der arbejdes kontinuerligt med kommunikation.
Der er sparring mellem daglig leder og plejecenterleder, ledernetværk m.m. osv.
Alle har set udsendelse med Niels og Else – der er 2 elementer i udsendelsen – det
uværdige forløb med én type medarbejdere, men også topprofessionelt med andre
medarbejdere. SUOC prøver at have nærværende ledelse med borgere og pårørende
for at forhindre noget tilsvarende sker her. Det er vigtigt at have et godt samarbejde
mellem medarbejder og leder, så man kan samle op.
d) Ulla omtalte på SR-mødet den 15/6, at man er ved at indgå i et projekt med Dansk
Folkehjælp om forebyggelse af ensomhed. Hvor langt er man kommet? Er projektet
godkendt? Er der nedsat en arbejdsgruppe? Ensomhed er et stort problem blandt ældre medborgere. Vi vil gerne deltage som naturlig repræsentant for disse medborgere.
Se den politiske sag.
e) Hvor langt er man kommet med implementering af pårørendepolitikken? Er der udarbejdet stillingsopslag til pårørendekonsulenten? Kan vi få et at se?
Vi er ved at starte stille og roligt op og er i gang med et stillingsopslag. Et kommer til
at ligge på kommunens hjemmeside. Helle sender link til Seniorrådet når den slås op.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 12/8-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Orientering om samarbejde med Dansk Folkehjælp
SUOC vil gerne være med. Projektet ruller ud over hele kommunen. Aktiviteter fortsættes
forhåbentlig efter projektperioden.
SR hjælper med at finde frivillige efter projektperioden.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Birkehøj Plejecenter
Skema A i SU. Processen med Seniorrådet er blevet skubbet. Seniorrådet bliver involveret
senere. Ældrebolig med tilhørende serviceareal er det samme som en plejebolig.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – Referat Seniorrådsmøde 30.03.2020 og 04.05.2020

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3A – Udmøntning af effektivisering af uvisiteret træning
Seniorrådet har ingen kommentarer.
4A – Status på afgørelser fra Ankestyrelsen på ældre- og sundhedsområdet i 2019
Der er mange stadfæstelser. Forholdsvis få klager, efterfølgende er antallet dog steget i
forbindelse med corona og besøgsrestriktioner.
Seniorrådet har ingen kommentarer
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5A – Evaluering af det kommunale tilsynskoncept
Det har været svært at forstå teknikken i konceptet. Der er arbejdet med det visuelle. Håber det hjælper på forståelsen.
Seniorrådet ønsker at pårørende kunne deltage i tilsyn, hvor det er muligt. Ellers fint koncept.
Seniorrådet udarbejder høringssvar
6A – Tandplejen
Samler tandplejen på 2 lokationer i stedet for 3. Det vil skabe bedre forhold for bl.a.
Omsorgstandplejepatienter.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
7A – Snerydning
Måske trækkes sagen tilbage.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
8A – Boligprognose på ældreområdet 2020-2030
Tager en runde mere når der er flere data.
Der er ingen bekymringer pt. mht. plejeboliger.
Der kommer mange nye ældreboliger i kommunen. Måske slækkes der på kriterierne.
Ny justeret prognose forventes primo 2021.
Inge indskød, at nogle ældreboliger er ikke attraktive at flytte ind i.
Ulla svarede at boligerne jævnligt renoveres og understregede at det ikke er kommunens
område.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
9I – Sagsbehandlingstid for 1. halvår 2020
De fleste frister overholdes. Ikke alle kan overholdes bl.a. pga. coronaen.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
10I – Sundhedsplejens varetagelse af seksualundervisning
Seniorrådet har ingen kommentarer
6.

Orientering om revision af Sundhedspolitikken v/teamchef Bodil Harboe (10.4511.15)
Seniorrådet drøftede revision af sundhedspolitikken og kom med gode input til mulige indsatser i handleplanen undersundhedspolitikken. Seniorrådets input tages med i den videre
proces med revision af sundhedspolitikken, der sendes i høring til vinter og forventes godkendt foråret 2021.

7.

Diskussion af brev til borgmester om omsorgsproblematikken på plejecentre
Diskussionen tages op på mandagsmødet 17/8

8.

Meddelelser fra formanden
a) Rejsegilde på Gartnergården den 18/8
Steen deltager i mødet
b) Regionsældrerådsmødet den 20/8 – Afbud
c) Borgmestermøde den 20/8 – Steen, Inge og Flemming deltager
-plejecentersituationen
-den generelle økonomi for sundhed og omsorg efter Corona
-bliver Seniorrådes økonomi ramt af Coronaudgifterne?
-hvorfor kan Seniorrådet ikke deltage i vejsyn!
d) Senior Nyt
Steen behov for at nogen skriver noget. Deadline 18/8
FN-dagen er aflyst
Corona
Borgermøde om Hospice
Kostens betydning for ældre på plejecentre

9.

Medlemskab i Danske Ældreråd
Seniorrådet drøftede fornyelse af medlemskab i Danske Ældreråd
Der var flertal for at SR melder sig ind igen.

10. Regnskab og budget 2021
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a) Godkendelse af regnskab
Flemming har sendt regnskab til Seniorrådet – der er ikke udbetalt diæter i april, maj,
juni. Helle undersøger.
b) Diskussion om budget 2021
Formanden sender budget til kassereren i excel.
11. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – orienteringsmøde om Coronasituationen. De hygiejniske forhold var
ikke optimale til mødet.
o Birkehøj – intet nyt.
o Henriksdal – slagkraftige pårørende i rådet, kerneværdier, kernemål.
o På næste møde se på hvordan målene nås. Her deltager de daglige ledere.
o Sengeløse – orienteringsmøde om Coronasituationen. Ingen pårørende deltog. Sengeløse har modtaget penge til aktiviter fra en pulje fra ministeriet ifm Corona. SengeløseVennerne søgt fond og fået bevilget penge til en cykel der kan rumme en kørestol. Sengeløse har ikke mærket Corona så meget. Blevet godt behandlet af lokalsamfundet. Næste møde 1/9.
o Torstorp – møde senere i august.
12. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet – møde den 9/9 i Pensionisternes Hus. Flemming indkalder.
b. Trafiksikkerhedsudvalg – udfordring med smalt fortov ved Henriksdal, høje kantsten i Hedehusene. Steen forsøgt at undersøge reglerne for kantsten m.m.
Vejsyn – Seniorrådet kan ikke deltage her.
c. Forretningsudvalg: holdt møder, mandagsmøde igen på mandag
d. Ad hoc udvalg: FN dagen er aflyst i år pga Corona, Seniorrådet deltager ikke i frivillighedsdagene.
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: startet op 1/8, indkaldt til opsamlingsmøde.
13. Årsplan for resten af 2020
Intet nyt – drøftes på mandag
14. Høringssvar
5A – høringssvar vedr. tilsynskoncept.
15. Eventuelt
Intet.
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