RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 6

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 26.04.2018

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale F.

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.10

TILSTEDE: Kjel Bording Johansen, Helen Nielsen, Jens Jacob Krintel, Henning Mortensen, Elsie W.
Andersen, Dorte Hansen, Eric Brown, Carl Erik Østberg, Bente Hjorth, Forvaltningen v Tina Vibsig
Pedersen
AFBUD: ingen
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 23. marts 2018
Godkendt, med bemærkning om, at svar fra sidste møde vedr. rådighedsbeløb afventes.

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Evt. fælles foto foran Rådhus til billede på hjemmeside (fotoseance).
 Tilmelding til konferencen den 8. maj 2018 – afklaring
 Formanden og næstformandens møde med formandskabet for Danske
Ældreråd den 11. april 2018 opsamling
 Meddelelse om skærmprojekt tilbagemelding fra SVBU
 Værdighedspolitik udkast i høring frist den 7. maj 2018.
 Foto afventer næste møde
 Til efterretning
 Orientering fra formanden om mødet, særligt om forskellighederne i hvorledes valg
til ældrerådene sker i de forskellige kommuner.
 Til efterretning
 Værdighedspolitik flyttes til punkt 3 på dagsordenen
 Seniorrådet udtrykker tilfredshed med deres del af hjemmesiden

Beslutning

3.

Beslutning

Sager til høring fra udvalg
SVBU 30. april 2018
 (Sagskatalog og besparelser) – hænger sammen med pkt. 5.
 Budgetnotat 2, befolkningsprognose (måske først næste møde)
 Værdighedspolitik udkast i høring frist den 7. maj 2018.
 Værdighedspolitik
Seniorrådet var i foråret 2016 med til at udforme en Værdighedspolitik for ældreplejen i
forbindelse med den såkaldte ’Værdighedsmilliard’. I foreliggende revision genkender
Seniorrådet mange af de gode tanker fra 2016.
Værdighedspolitikken angiver, at kommunens evt. andel af de afsatte midler (2018 og
fremover) skal gå til ansættelse af yderligere personale og til kompetenceudvikling.
Seniorrådet ser meget positivt på flere ’varme hænder’ til ældreplejen – herunder
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Hjemmeplejen. Kompetenceudvikling af personalet ser vi også positivt på, da det i sidste
instans, udover selvfølgelig kompetent ældrepleje og omsorg, også kan medvirke til
fastholdelse og rekruttering af personale.
S.7 opstiller mål for livskvalitet. S. 8 handler om selvbestemmelse. Opfyldelsen af disse
målsætninger forudsætter i nogen grad transport/at kunne komme omkring til bl.a. sociale
aktiviteter, genoptræning mv. Fordyrelser, begrænsninger hvad angår transport er imod
hensigten i de opstillede mål.
Seniorrådet noterer i Værdighedspolitikken, at der er fokus på pårørende som værdifulde
samarbejdspartnere, og at de sikres mulighed for aflastning. Det netop igangsatte beboerpårørenderåd i kommunen er et af skridtene på vejen til, at pårørende sammen med
frivillige og personalet kan opfylde intentionerne i Værdighedspolitikken og Ældrepolitikken
ikke at glemme.
Til slut nogle formelle kommentarer.
På side 10 i 2. afsnit rettes sikre til sikres og i næstsidste afsnit rettes Ældrerådsmøde til
Seniorrådsmøde.
Som det vil være SVBU bekendt er Seniorrådet opmærksom på typografiske forhold i
tekster, der henvender sig til ældre. I skriftet ”Værdighedspolitik i Allerød kommune” vil en
større skrift og en skrifttype med seriffer, fx Times New Roman give en større læselighed
for mange ældre.

4.

Sager til orientering fra udvalg
SVBU 30. april 2018
 Anmeldt tilsyn på Aleris, Den kommunale hjemmepleje og Plejecentre
 Utilsigtede hændelser 2017 – afrapportering
 Sundhedsprofil 2017 – Sundhedsadfærd
 Klippekortsordning for visiterede hjemmeboende
 Status plejecenterlæger 2018 og frem
 Tildeling af § 18 midler – genoptaget

Beslutning

SVBU Punkt 5 – Anmeldt tilsyn på Aleris, Den kommunale Hjemmepleje og
Plejecentre
Seniorrådet tager Forvaltningens rapport om de årlige anmeldte tilsyn for ældreområdet
2017 til efterretning og er tilfreds med opfølgningen på de nævnte hovedområder (måltider
og dokumentation) set i relation til handleplanerne fra de uanmeldte besøg tidligere på
året.
Seniorrådet er tilfreds med den større fokus plejecentrene har på at skabe en hyggelig
atmosfære i forbindelse med måltidsindtagelserne, hvilket skønnes at give beboerne større
glæde i forbindelse med det fællesskab det er, at sætte sig til et veldækket bord. Mange
ældre lider desuden af underernæring eller er småt spisende, hvilket ovennævnte tiltag
forhåbentlig vil hjælpe med til at modvirke.
Seniorrådet finder det ligeledes tilfredsstillende, at der sættes øget fokus på at sikre
forøget sammenhæng mellem døgnrytmeplaner og fokusområderne i den sundhedsfaglige
dokumentation. I det kommende nye omsorgssystem er udgangspunktet netop borgernes
tværfaglige mål og ønsker, som organiseres i tværfaglige forløb.
Seniorrådet ønsker at kommunens egne tilsynsrapporter fremgår af kommunens
hjemmeside.
SVBU Punkt 6 - Utilsigtede hændelser 2017
Seniorrådet tager årsrapporten for Utilsigtede hændelser (UTH) i 2017 til efterretning, men
bemærker specielt:

2




Indberetning af UTH sker for at fremme sikkerheden for borgerne ved at opnå den
maksimale læring af de observerede hændelser
Der er set en stigning i indberetningen af UTH i Allerød kommune, hvilket svarer til
udviklingen på landsplan. Det er Seniorrådets opfattelse, at stigningen ikke
skyldes, at der har været flere UTH, men at der sker en mere systematisk
indberetning af UTH
o I 2018 foreslås især fokusering og speciel opmærksomhed på følgende
risikoområder:
 Medicinhåndtering, fejlmedicinering, manglende indtag af medicin,
medicin givet på et forkert tidspunkt
 Fald, tryksår, tvang (fastholdelse)
o At alle relevante UTH bliver indberettet af såvel borgere, pårørende,
menige medarbejdere og ledere
o At der sker en maksimal vidensdeling om arbejdet med UTH på tværs i
den enkelte afdeling, den enkelte institution, hele Allerød kommune og på
landsplan
o At der på den enkelte afdeling gennemføres undervisning af alle
personalegrupper med fokus på især arbejdsgangene og procedurerne for
medicinhåndtering og faldforebyggelse for at reducere risikoen for nye
UTH
o At borgere og pårørende også orienteres om
 At de selv kan indberette UTH
 Hvordan Allerød kommune analyserer indberettede UTH mhp
udarbejdelse og implementering af handleplaner for at reducere
risikoen for nye UTH
 Hvordan de selv i dagligdagen kan reducere risikoen for UTH

SVBU Punkt 7 – Sundhedsprofil 2017 – Sundhedsadfærd
Seniorrådet tager Regionens rapport med sundhedsprofiler for Allerød kommunes borgere
til efterretning og konstaterer, at rapporten giver et godt indblik i borgernes
sundhedstilstand, hvilket igen giver mulighed for udarbejdelse af en sundhedsstrategi.
Seniorrådet finder mange lyspunkter, men også foruroligende, at så mange borgere i
Allerød kommune er overvægtige, og at det er et parameter, der formentlig ikke vil være for
nedadgående i de kommende år. Seniorrådet skal derfor opfordre kommunen til at sætte
særligt fokus på denne gruppes sundhed.
SVBU Punkt 8 – Klippekortsordning for visiterede hjemmeboende
Seniorrådet finder det ærgerligt og ret bekymrende, at klippekortsordningen til visiterede
borgere i eget hjem ophører med udgangen af 2018.
Fra starten var klippekortet et tilbud til borgere i eget hjem som støtte til sociale aktiviteter
for denne gruppe, men er så i praksis siden 2017 mest blevet anvendt af denne
begrænsede gruppe til bl.a. ekstra rengøring, pudsning af sølvtøj og aktiviteter ud af huset.
Men ordningen har trods alt givet et ekstra løft for de få borgere, der har været brugere af
ordningen samt givet dem en ekstra dimension i en hverdag, hvor der ellers ikke sker ret
meget.
Seniorrådet ser gerne at byrådet finder midler til at ordningen kan fortsætte.
SVBU – Punkt 9 – Status plejecenterlæger 2018 og frem
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning og skal herefter specielt bemærke, at vi er
enige i følgende:
 Erfaringerne viser stor tilfredshed med ordningen for både beboere, personale og
læger.
 Ordningen viser øget kontinuitet og mere effektive arbejdsgange til stor gavn for
den oplevede kvalitet for de tilmeldte beboere. Flere beboere har givet udtryk for
tilfredshed med, at der er system i, hvornår de har mulighed for at se ”deres” læge.
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Sygeplejerskerne oplever ligeledes en mulighed for kompetenceudvikling i
forbindelse med stuegang og muligheden for supervision omkring problematikker
vedr. beboerne.

Det er Seniorrådets opfattelse, at ordningen giver så væsentlige kvalitetsforbedringer
 At den skal udbredes til hele kommunen
 At ordningen skal fortsætte i 2018 og frem.
Seniorrådet er klar over, at ordningen indtil nu har været finansieret af satspuljemidler, som
vil blive aftrappet hen ad vejen.
Den forventede årlige fremtidige udgift er 387.290 kr. pr. år for plejecenterlæger på alle
kommunens plejecentre.
Seniorrådet har også den klare opfattelse, at en afskaffelse af ordningen vil give anledning
til en del ekstra afledte udgifter på plejecentrene på grund af kvalitetsforringelser.
Seniorrådet foreslår derfor, at kommunen afsætter de nødvendige midler til at forsætte
ordningen med plejecenterlæger på alle kommunens plejecentre.
SVBU Punkt 13 – Tildeling af § 18 midler 2018 – genoptaget
Seniorrådet tager Forvaltningens forslag til efterretning.
Seniorrådet finder det tilfredsstillende, at der fortsat er udmøntet en restpulje til fordeling i
2. halvår af 2018.
SVBU Punkt 18 – Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin – ansøgning
om tillægsbevilling
Seniorrådet taget punktet med orienteringen om genudbuddet af Genoptræningen og
varmtvandsbassinet til efterretning.

5.

Dialogmøde med SVBU 30. april 2018 (foreløbigt tidspunkt 8.15 – 9.00)
 Temaer og dialog/interessentinddragelse ift. budget 2019-2022

Beslutning

Seniorrådet undre sig over, at de først skal møde SVBU nu. Formanden afklarer dette med
formanden for SVBU, 3 repræsentanter fra Seniorrådet deltager i mødet med SVBU.

6.

Dialogmøde med Borgmester Karsten Längerich opsamling den 24. april 2018
 Dagsorden fremsendes af borgmester Karsten Längerich / opsamling på
mødet.

Beslutning

Seniorrådet finder, at mødet var særdeles tilfredsstillende. Rådet afventer at få tilsendt
borgmesterens præsentation.

7.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
 Regions Ældreråd Hovedstaden
 Nordgruppen
 Bolig- og Trafikudvalget
 Dialogforum med Plejecentrene
 Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
 Sundhedsudvalget
 Seniorfilmudvalget
 Senior IT
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Beslutning








8.
Beslutning

I øvrigt intet at bemærke.

Dialogforum med Plejecentrene datoen er fastsat til den 3. maj 2018. Temaer til
mødet. Der skal forberedes nogle temaer til mødet.
Sted: Skovvang Plejecenter. Tid: 13-15




9.

Skoven4 Aktivitetshus – herunder opslagstavlen og spørgsmål vedrørende
kontor for Seniorrådet
Redaktionsudvalg Ny Alder
Smagspanel – Mad til hver Dag
Skoven4 Aktivitetshus – herunder opslagstavlen og spørgsmål vedrørende kontor
for Seniorrådet: Seniorrådet ønsker plads til opbevaring. På næste møde bliver der
givet en orientering om reglerne for bookning af lokalerne.
Redaktionsudvalg Ny Alder: Tidsplan og ansvar i forhold til juni nummeret blev
gennemgået.
Smagspanel – Mad til hver Dag: Den 17. april var der møde med prøvesmagning.
Der er åbent hus den 21. september kl. 10-14 med rundvisning og smagsprøver.

Ønsker til temaer: Rundvisning
Hvordan arbejder de med vidensdeling – både afdelinger og centre i mellem.
Hvordan går det med plejecenterlæger
Forventninger til nyt plejecenter

Beslutning

Pensionistudflugt 2018 – status
 Byrådet er informeret og tilmelding foretages til Elsie W. Andersen. Status
den 4. maj 2018
 Annoncering i Allerød Nyt – tirsdag den 24. april 2018
 Hjemmesiden der bliver lavet en nyhed senest i uge 18
Der gives en status. Brochure er klar. Møde den 14. maj fra 9-12

10.

Seniorrådets økonomi 2018

Beslutning

Intet nyt. Budgettet mangler 46.000 kr. for at kunne løbe rundt.

11.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Datoer 2018
24. april 2018

Tidspunkt
Kl. 15.00 –
16.00

Sted
Rådhuset

Lokale
H

26. april 2018
3. maj 2018

Kl. 8.30-11.00
Kl. 13.00-15.00

Rådhuset
Skovvang
Plejecenter

F

28. maj 2018
25. juni 2018

Kl. 8.30-11.00
Kl. 8.30-11.00

Rådhuset
Rådhuset

F
F

27. august 2018

Kl. 8.30-11.00

Rådhuset

H

Bemærkning
Dialogmøde med
Borgmester Karsten
Lä ngerich
Mødelokale booket
Dialogmøde
Plejecenter Allerød v.
Tina Rantzau
Mødelokale booket
Mødelokale booket
Kjel Bording afbud
Mødelokale booket
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24. september
2018
29. oktober
19. november

Kl. 8.30-11.00

Rådhuset

H

Mødelokale booket

Kl. 8.30-11.00
Kl. 830-11.00

Rådhuset
Rådhuset

H
H

Mødelokale booket
Mødelokale booket

Beslutning

12.

Evt.


13.
Beslutning

Ønske om rundvisning på rådhuset.

Elektronisk registrering vedr. diæter
Udfyldt

Allerød den 26. april 2018
Kjel Bording Johansen og Helen Nielsen
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