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Sted:
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Mødet aflyst pga. corona-restriktionerne
Afholdes som ”mailmøde”

Dato: Referat udsendt 03.03.2021
Afbud:

MEDLEMMER/DELTAGERE
Bjarne Larsen
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Ole Lind Larsen
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Jørgen Lange

FUNKTION:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

1.- suppleant

ØVRIGE DELTAGERE:
Ingen

1.

Bilag:
Ref.:

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils og Charlotte Grimstad
Orientering om venteliste. Orientering om vaccinationer. Mail Bjarne 22.02.2021
Udgår pga. aflysning. Dog nedennævnte orientering vedr. Seniorrådets ansøgning.
Ansøgningen om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 vil indgå i kommunens
samlede ansøgningssag om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021, der
behandles i byrådet i marts måned 2021, ved 1. budgetopfølgning.
Byrådsmødet afholdes den 31. marts 2021, og her vil jeres forespørgsel om overførsel af
55.000,- kr. indgå, så Seniorrådet vil høre nærmere.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt 25.02.2021.
Godkendt

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af mailmøde nr.1, 11.01.2021
Referat udsendt 11.01.2021.
Godkendt

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer
Dialogmøde SR/SSU er flyttet til 05.05. Punkter til mødet aftales på SR-mødet d. 06.04.
Nedsættelse af valgbestyrelse til SR-valget. Mail Bjarne 14.01.2021.
Der afholdes valg i valgbestyrelsen 24.03.2021. Bjarne og Per V deltager. Mail Bjarne
22.02.2021.
Omgørelsesprocenter. Mail Bjarne 04.11.2020.
Udviklingshæmmedes rettigheder. Mail Bjarne 14.01.2021.
Klage fra Bjarne vedr. manglende overholdelse af SR-vedtægterne. Mail Bjarne 01.02.2021.
Henvendelse til Borgmesteren om helbredsundersøgelse. Mail Bjarne 08.02.2021. Svar fra
Borgmesteren. Mail Bjarne 17.02.2021.
Møde om tilgængelighed 11.03.2021. Mail Hanne 20.02.

Bilag:
Ref.:

Taget til efterretning
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5.

Hørings- og orienteringssager
1. Årsredegørelse for tilsyn i Center for Sundhed og Omsorg 2020. Beslutningstema: Den
lovpligtige årlige redegørelse om det kommunale tilsyn på alle plejecentre ved BDO, det
kommunale tilsyn med hjemmeplejen ved BDO, det risikobaserede tilsyn ved Styrelsen
for Patientsikkerhed på Plejecenter Egeparken og Ældretilsynet ved Styrelsen for
Patientsikkerhed i Ølstykke Hjemmepleje, tages til efterretning.
2. Høringsmateriale fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) vedrørende den
kommende aftale om genbrugshjælpemidler.
Bjarne Larsen har udarbejdet forslag til høringssvar til begge sager.

Bilag:

Ad 1: Sag med bilag: Mail Bjarne 18.02. Forslag til høringssvar: Mail Bjarne 18.02.
Ad 2: Sag med bilag: Mail Bjarne 16.02. Forslag til høringssag: Mail Bjarne19.02.
De udsendte høringssvar godkendt

Ref.:
6.
Bilag:
Ref.:

7.
Bilag:
Ref.:

8.

Bilag:
Ref.:
9.
Bilag:
Ref.:
10.
Bilag:
Ref.:
11.

Huskeuge i september, uge 38 2021
Kan vi gøre noget nu? – Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
Seniorrådet har fravalgt Huskeugen 2021 på grund af omfattende arbejde i forbindelse med det
kommende fremmødevalg til Seniorrådet den 16. november 2021.
FN’s internationale ældredag september 2021
Kan vi gøre noget nu? – Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
FN-dagen søges afholdt fredag den 1. oktober 2021 i HEP-huset. Ansøgning om reservation i
HEP-huset, action: PEV. Arbejdsgruppen Per Husted og Jørgen Lange program og foredrag og
Annie Havnsø står for arrangementet i HEP-huset. Arbejdsgruppen holder møde primo april.
Orientering fra ViP’s Redaktion
Redaktionsmøde afholdt som mail-møde i uge 7-8. Bladet forventes at udkomme ca. 1. april med
28 sider.
Taget til efterretning.
Orientering fra Regionsældreråd
Der har ikke været afholdt møder.
Intet
Orientering fra Bruger- pårørenderåd
Der har ikke været afholdt møder.
Intet
Kurser og Konferencer
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 10.05.2021.

Bilag:
Ref.:

Jørgen Storm, næstformand er tilmeldt og stemmeberettiget på rådets vegne

12.
Bilag:
Ref.:

Økonomi, SR-budget 2021
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi
Orientering givet om aktuel status per mail den 26.02.2021 ved Annie og Bjarne

13.
Bilag:
Ref.:

Øvrigt.
Intet
Mødet sluttede kl.:

Referent: Per & Bjarne

Næste ordinære møde afholdes 06.04.2021 på Rådhuset i mødelokale M4.4.

EGEDAL SENIORRÅD
TIl Social- og Sundhedsudvalget

HØRINGSSVAR

Årsredegørelse for tilsyn i Center for Sundhed og Omsorg 2020 – orientering
21/2715

Acadresag nr.
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Egedal Seniorråd har gennemgået alle tilsynsrapporterne og har følgende bemærkninger til hver enkelt rapport:

Center for Sundhed og Omsorg, Demensplejecenter Engbo og Solkrogen, Uanmeldt tilsyn Okt. 2020
Seniorrådet har noteret sig følgende: Meget tilfredsstillende
Og med fokus på følgende anbefalinger:
1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne får systematiseret
kontaktpersonordningen på Engbo.
2. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med mad og måltid, herunder at centrets aftaler
for roller og ansvarsfordeling efterleves og et fokus på, at der i højre grad sikres ro under
måltidet, og at dialogen under måltidet er målrettet borgerne.
3. Tilsynet anbefaler et fokus på professionel kommunikation, hvor der ikke tales indbyrdes om
borgerne, f.eks. under måltidet.
Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår ovennævnte 3 anbefalinger er iværksat og fungere


Tilsynet vurderer, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalinger fra tilsynet i 2019, og at
der tillige arbejdes med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet.

Plejecenter Damgårdsparken, Uanmeldt tilsyn, November 2020
Seniorrådet har noteret sig følgende: Tilfredsstillende
Og med fokus på følgende anbefalinger – især 3, 4 og 5:
1. Tilsynet anbefaler ledelse og medarbejdere at have et målrettet fokus på at sikre, at
døgnrytme-planen indeholder beskrivelser af borgernes pleje- og omsorgsbehov og er
handlevejledende beskrevet over hele døgnet.
2. Tilsynet anbefaler ledelse og medarbejdere at have et målrettet fokus på at sikre, at
dokumentationen fremstår sammenhængende, og at tilstande, formål og
handlingsanvisninger er opdaterede, fyldestgørende og aktuelle.
3. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne får den nødvendige undervisning og støtte i at anvende
dokumentationen for at sikre den nødvendige kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation.
4. Tilsynet anbefaler, at der hos konkret borger, som oplever ventetid ved kald, følges op på
indsatsen og foretager en forventningsafstemning.
5. Tilsynet anbefaler, at der sikres rengjorte hjælpemidler.
6. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at der skabes overensstemmelse og fælles forståelse for
rammer og afvikling af triageringsmøder.
7. Tilsynet anbefaler, at der sikres overblik over de delegerede ydelser.
8. Tilsynet anbefaler, at ledelse og medarbejdere drøfter behovet for kompetenceudvikling i
forhold til borgere med demens og for at iværksætte kompetenceudviklingsforløb for
medarbejderne.
9. Tilsynet anbefaler, at ledelse og medarbejdere drøfter, hvordan de sikrer vidensdeling og
anvendelse af ny viden.
10. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med mad og måltid, herunder at centrets aftaler
for roller og ansvarsfordeling efterleves og med et fokus på, at der i højere grad sikres dialog
og ro under måltidet.
Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår ovennævnte 10 anbefalinger er iværksat og
fungere, primært for punkt 3, 4 og 5. Seniorrådet anser disse punkter for at være væsentlige.
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Plejecenter Egeparken, Uanmeldt tilsyn, November 2020
Seniorrådet har noteret sig følgende: Meget tilfredsstillende
Og med fokus på følgende anbefaling:
1. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at døgnrytmeplanen indeholder fyldestgørende og
handelevejledende beskrivelser af borgernes pleje- og omsorgsbehov over hele døgnet.
Derudover anbefales, at helbredsoplysninger og helbredstilstande fremstår fyldestgørende
og opdateret, samt at der er oprettet relevante faglige mål.
Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår ovennævnte anbefaling er iværksat og fungere


Den samlede vurdering er, at der meget tilfredsstillende er fulgt op på anbefalinger fra
tilsynet i 2019, og at der tillige arbejdes med udviklingstiltag for yderligere at optimere den
samlede kvalitet.

Seniorrådet har endvidere noteret sig, at corona-krisen er håndteret godt, og gav anledning til opfølgning på
retningslinjer og procedurer omkring hygiejne med undervisning i hygiejne ad flere omgange, - efter at to ud af tre
afdelinger var blevet ramt af Covid-19.
Porsebakken Plejecenter, Uanmeldt tilsyn, Oktober 2020
Seniorrådet har noteret sig følgende: Meget tilfredsstillende

Og med fous på følgende anbefalinger:
1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med mad og måltid, herunder at centrets aftaler
for roller og ansvarsfordeling efterleves, og med et fokus på, at der i højere grad sikres ro
under måltidet, og at dialogen under måltidet er målrettet borgerne.
2. Tilsynet anbefaler, et fokus på professionel kommunikation, hvor der ikke tales indbyrdes
om borgerne, f.eks. under måltidet.

Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår ovennævnte anbefaling er iværksat og fungere


Den samlede vurdering er, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalinger fra tilsynet i
2019, og at der tillige arbejdes med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede
kvalitet.

Seniorrådet har endvidere noteret sig, at corona-krisen er håndteret godt, da en afdeling blev ramt af Covid-19.
Ligeledes har Seniorrådet noteres sig, at lederstillingen var vacant på Posebakken ved tilsynet, men at det ikke har
givet udsving i negativ retning. Det påskønnes.
Sundhed og Omsorg - Årsrapport 2020 – Plejecentre
Seniorrådet har noteret sig nedennævnte vurdering, der ligger på samme niveau som i 2019, - med undtagelse af
Damgårdsparken, der er gået ned på en 3’er. Øvrige ligger på 4. Ingen på niveau 5. Særdeles tilfredsstillende.

Side 3 af 5.

Seniorrådet har bemærket, at generelt har Corona situationen fyldt meget i hverdagen og sat en dæmper på aktuelle
udviklingsaktiviteter. Det er forståeligt. Det påskønner Seniorrådet. Ledelsen på Rådhuset og alle medarbejderne på
centrene har udvist en stor grad af samvittighedsfuldt arbejde under uvante og vanskelige vilkår.

Tilsynsrapport, Plejecenter Egeparken, Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Plejeområdet 2020
Seniorrådet har noteret sig følgende:

Seniorrådet har noteret sig, at der kun er et fund, der giver anledning til en henstilling

Seniorrådet forventer, at dette er efterlevet omgående.
Ældretilsynet, Tilsynsrapport, Ølstykkegruppen - Planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens
§§ 83-87
Seniorrådet har noteret sig følgende:
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Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår ovennævnte 4 henstillinger er iværksat og fungere.
Samlerapport Egedal Kommune - Myndighed og Omsorg Den kommunale hjemmepleje 2021
Seniorrådet har noteret sig den gennemsnitlige kvalitetsmåling 2021:

Det havde været rart, hvis kvalitetsmålingen fra 2019 var medtaget til sammenligning.

Seniorrådet anbefaler, at der bliver gjort en målrettet indsats på ovennævnte punkter, da scoren ligger relativt lav
Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på, hvornår ovennævnte punkter er implementeret og fungerer
tilfredsstillende.
Score 1 = Ikke tilfredsstillende og score 4 = Meget tilfredsstillende.
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Tilsynsrapport Egedal Kommune Privat hjemmepleje Egedal Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn Januar 2021
Seniorrådet har noteret sig nedennævnte anbefalinger:

Seniorrådet har noteret. Det samlede gennemsnit af scoren er 4 = Meget tilfredsstillende.
Det havde været rart, hvis målingen fra 2019 var medtaget til sammenligning.
TEMA 1.: Dokumentation
Score 4.
TEMA 2.: Personlig pleje
Score 4.
TEMA 3.: Praksis støtte
Score 5.
TEMA 4.; Kompetencer og udvikling
Score 5.
TEMA 5.: Kummunikation og adfærd
Score 4.
Gennemsnit
Score 4,4 – dvs. over meget tilfredsstillende.

Egedal Seniorråd er overordnet ligeledes meget tilfreds med resultatet og forventer at de mindre afvigelser bliver
ordnet, således at Egedal Kommune igen næste gang kan fremvise et godt resultat – måske lidt bedre.

På Egedal Seniorråds vegne

Bjarne Larsen
Formand
HøringssvarSeniorrådet-Tilsynsrapporter2021

