Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

8. december 2020

Seniorrådsmøde 30. november 2020
Tidspunkt: 8.30 – 11.30
Mødelokale: B205 og Teams
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
- ordstyrer
Hans-Henrik Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip
Hans Behrendt

Afbud
Hans

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (9.15-10.00)
Bettina Post (10.30-11.30)
Helle Petersen (referent)
Alle 3 via Teams

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 2. november 2020
Referatet blev godkendt

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 11. januar 2021
Hans Behrendt blev valgt

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 9.15-10.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
Januar-mødet:
o Møde mellem SR og ÆSU 13/1-2021, hvis det kan lade sig gøre fysisk. Evt.
virtuelt eller rykkes.
o M-sag om arbejde med budgetmidlerne om værdighed.
o Tilsyn Henriksdal
o Knæudbud
o Udkast til revideret Sundhedspolitik
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar? (fast punkt)
3) Pårørendekonsulent – stillingsopslag med ansættelse pr. 1/2-21, 35 timer
4) Smittesituationen – småudbrud bl.a. på Sengeløse er håndteret. Påbud følges og regulerer løbende. Smittetryk HTK – 101 nye borgere er den seneste uge smittet. 195,5
nysmittede borgere i går pr. 100.000 i forhold til landstallet. Smittetrykket er steget i
den seneste uge. Meget få udbrud på plejecentrene.
5) Reservepuljen har dele af tilsynsområdet med. Flere ældretilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed, mens rejseholdet skal benyttes på læringssiden.
Spørgsmål til Ulla:
a) Hvad gør SUOC for at afhjælpe ensomheden hos beboerne på plejecentrene som følge
af isolation grundet COVID-19?
Der er forskellige aktiviteter i gang for at skabe bedre netværk hvor de bor, følger besøgsrestriktionerne, besøg af flere nu, undtagen på Sengeløse, besøg udenfor. Der er
ved at blive bygget orangerier med varme. Skype/være virtuelt sammen, vinker udenfor, synger, skriver breve til pårørende. Meget svært også for pårørende. Personalet er
mere nærværende.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
241203-20

Sagsnr.
19/18095

b) Hvordan afhjælper man isolation og ensomhed hos hjemmeboende demente og deres
pårørende, fx?
Det er en anden problematik, da borgerne er meget forskellige. Der har været udgående daghjem til demensramte og nu er Anemonen genåbnet. Skruet op for indsatsen
i hjemmeplejens aktiviteter, løbende dialog med dem der kommer i aktiviteterne.
Mange har ikke lyst til at komme ud/få flere på besøg – en risiko. Efterhånden får flere
lyst til at komme i et aktivitetstilbud i små hold. Det undersøges hvordan et nyt tilbud
kan etableres.

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 2/12-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 28.09.2020
M – Status på tilsyn og utilsigtede hændelser 2020
Covid-19 har konsekvenser for andre områder, herunder også tilsyn og UTH.
Seniorrådet har ingen kommentarer
M – Tilsynsrapport Baldersbo oktober 2020
Meget teknik i at læse tilsyn. Bedt tilsynet om at se om der er konsekvenser ud fra tilsynet.
Er tilsynsrapporterne blevet lettere at forstå? Besøgsplaner, sygepleje, medicinområdet.
Tilsynsrapporterne kommer på hjemmesiderne når de har været på udvalgsmødet.
Seniorrådet har ingen kommentarer
M – Budgetbemærkninger 2021
Seniorrådet har ingen kommentarer

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

1 A – Status på sundhedsfremmepuljen
Seniorrådet taget til efterretning
2 A – Strategiske mål for fordeling af §79-midler i 2021
Kriterier for fordeling til foråret. Foreningerne søger som de plejer. Seniorrådet har lovet at
hjælpe med at gøre opmærksom på muligheden.
Mange forskellige foreninger søger – så de fleste får midler. Meget få får afslag
Seniorrådet taget til efterretning
1 I – Kvalitetsstandarder 2021
Der er arbejdet med det formidlingsmæssige. Rettet i kvalitetsstandarder og ydelseskataloget, herunder betaling aflastningspladser, snerydning, socialtandplejen, hovedrengøring.
Seniorrådet savner en indholdsfortegnelse, da kvalitetsstandarderne stadig er svære at
finde rundt i, ligesom de er svære at finde på hjemmesiden.
Seniorrådet udarbejder høringssvar
6.

Seniorrådets økonomi v/Flemming
Der er i hvert fald ikke overforbrug, da vi har meget få aktiviteter pga. pandemien

7.

Meddelelser fra formanden
o Formanden bemærkede at pårørendekonsulenten er blevet ansat i noget der ligner en
heltidsstilling, nemlig i 35 timer om ugen. Til det svarede Ulla Callesen, bliver ansat i
en stilling på 35 timer, hvilket er en deltidsstilling.
Vi har
a.
b.
c.

5 tekster til næste nummer af Senior Nyt:
En leder om næste valg til Seniorrådet
Dorte skriver en tekst om kost og motion under pandemien, herunder en opskrift
Demenskonsulenterne skriver om hvad de gør for at afhjælpe ensomheden blandt
de demente.
d. Hans fabrikerer 2 annoncer. En med Glædelig Jul og en til foreninger

8.

Orientering fra BPR: (INGEN AKTIVITETER PGA. PANDEMIEN)
o Baldersbo –
o Birkehøj –
o Henriksdal –
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o Sengeløse –
o Torstorp –
9.

Nyt fra udvalg og råd (INGEN AKTIVITETER PGA. PANDEMIEN)
a. Kostrådet –
b. Trafiksikkerhedsudvalg –
c. Forretningsudvalg:
d. Ad hoc udvalg:
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:

10. Årsberetning fra Borgerrådgiver Bettina Post (kl. 10.30-11.30)
Betina Post har haft meget få sager der vedrørte ældreområdet. Måske er der ikke så
mange ældre der kender til muligheden af at bruge borgerrådgiveren. Seniorrådet lovede
at skrive noget om emnet /gøre opmærksom på ordningen i et af de kommende numre af
Senior Nyt.
Vi enedes om at indkalde borgerrådgiveren til et møde om årsrapporten for 2020, når den
er godkendt af byrådet engang i april måned 2021.
11. Opdateret af årshjul
a) Formanden er indkaldt til et møde med Henny Jessen 3/12 om tilrettelæggelse af den
politiske sag om valg til Seniorrådet.
Formandens møde med Ulla Callesen udsættes til 21/1 21
b) Møde med borgmesteren udsættes til 18/1 21
c) Valgudvalgsmøde udsættes til 10/2 21
12. Høringssvar
Vi afgiver høringssvar på kvalitetsstandarderne.
13. Eventuelt
Intet
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