Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

15. april 2020

Referat afkortet Seniorrådsmøde/orienteringsmøde 30. marts 2020
Tidspunkt: Kl. 14.30 – 15.30
Mødelokale: SKYPE
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud
Inge Jacobsen
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
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
• Snerydning
• Ledelsesinformation
• Status projektet ”Styrke og livskvalitet i eget hjem”
• Tilbagebetaling gebyr for ældreboliger
• Status på projekt ”Kulturklubben”
• Godkendelse af pårørendepolitik
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar – ingen høringssvar
3) Opsamling fra mødet 2/3 – ingen opsamling
4) Status på Corona-pandemien
• Pandemien kræver mange kræfter at håndtere – vejledninger, tage hånd om
smittede borgere og medarbejdere
• Værnemidlerne er en mangelvare og benyttes derfor efter vejledningerne
• Medarbejdere der føler sig det mindste syge opfordres til at blive hjemme
• Udfordring med udbrud på Birkehøj – 3 beboere og 9 medarbejdere smittet
• Besøgsforbud på plejecentrene
• Sundhedsberedskabsplan – ekstraordinært udskrevne hjemtages fra hospitalerne ved behov. Behov for akutpladser undersøges.
• Opgaven er at begrænse smittespredning
• Er klar til at håndtere hvis antallet af smittede stiger
• Alle passer godt på hinanden
Steen orienterede om, at Næstved Kommune har indrettet akutpladser på pleje- og rehabiliteringscentrene for at kunne imødegå en situation, hvor sygehusvæsenet ikke har sengepladser nok. Steen spurgte Ulla, om der var de samme planer i HTK. Som jeg hørte det
(med min dårlige forbindelse), svarede Ulla, at det havde man ikke, og at man ikke håbede at der blev brug for det.

Spørgsmål til Ulla:
Seniorrådet har lidt fokus på ventelister til plejeboliger. Lige nu er der tilsyneladende ikke tilgængeligt materiale til belysning af ventelisternes struktur. Seniorrådet anmoder derfor om,
at der i den kommende ledelsesinformation (gerne tidligere) medtages følgende oplysninger,
gerne fordelt på måneder:
1.

Hvor mange har i 2019 ansøgt om en plejebolig
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
72966-20

Sagsnr.
19/18095

2.
3.
4.
5.

Hvor
Hvor
Hvor
Hvor

mange
mange
mange
mange

af disse har fået afslag
kom på den generelle venteliste (omfattet af plejeboliggarantien)
kom på den specifikke venteliste (et bestemt plejecenter)
af ansøgerne passes nu i hjemmet

Ulla svarede, at der fortsat arbejdes med at få oplysninger trukket ud af omsorgssystemet.
Der er en politisk sag på næste Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde (Ledelsesinformation), hvor
antal på den generelle og den specifikke venteliste vil fremgå, herunder om plejeboliggarantien kan overholdes. Hvor mange der har ansøgt, fået afslag og passes hjemme er ikke umiddelbart til at trække.
2.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 1/4-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 03.02.2020

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.A - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022
Seniorrådet har ingen kommentarer.
4.A - Status på fælles akutfunktion 2019
Seniorrådet har ingen kommentarer.
5 A - Fordeling af midlerne i §79-puljen 2020
Seniorrådet har ingen kommentarer.
6 A - Samarbejdsaftale om rygestop
Seniorrådet har ingen kommentarer.

3.

Høringssvar
Seniorrådet har ingen høringssvar til dagens politiske sager, men afgiver et kort høringssvar til pårørendepolitikken, som lige nu er i høring. Her støtter Seniorrådet op om Ældre
Sagens forslag til en pårørendevejleder. Steen udarbejder og sender høringssvaret.

4.

Eventuelt
Helle sender diætskema til kassereren.
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