RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 9

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 27.08.2018

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

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

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

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 25. juni 2018
Godkendt

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Danske Ældreråd – temadag om demens Snekkersten den 24. september
2018 – tilmeldingsfrist den 12. september 2018
 Nyt videnscenter for værdig ældrepleje den 29. november 2018  Ældreboliger – reference Høje Taastrup Kommune.
 Aktivitetscenter for hjemmeboende demente
 Invitation til Frivilligdag på Allerød Plejecenter den 21. september 2018 –
15.30 – 18.30.
 Der meldes ingen seniorrådsmedlemmer til konferencen da seniorrådets budget
ikke rummer mulighed for at deltage.
 Til efterretning
 Seniorrådet har vist det frem og vil sende det til udvalget til inspiration ift. den
analyse som byrådet har bestilt til efteråret. Kjel Bording Johansen fremsender det
til udvalget og direktør for SVBU.
 Seniorrådet fremsender forslag til byrådet om at der etableres et dagtilbud til
demente i lighed med det nedlagte tilbud Valmuen.
 Invitation til Frivilligdag på Allerød Plejecenter den 21. september 2018 – 15.30 –
18.30. Dorte, Elsie, Henning, Carl, Kjel - deltager. (Jens Jacob Krintel underrettes).

Beslutning

3.

Sager til høring fra udvalg
SVBU 28. august 2018

Beslutning

Til efterretning

4.

Sager til orientering fra udvalg
SVBU 28. august 2018
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Uddybning af anbefalede velfærdsteknologiske løsninger fra afprøvningsmiljø på
Grøn Gang




Status for implementering af det nye omsorgssystem Cura og FSIII
Uanmeldt tilsyn
Byrådsspørgsmål vedr. konkretisering af varmtvandsbassin
Midlertidige pladser i form af pavillon løsning



Beslutning



Uddybning af anbefalede velfærdsteknologiske løsninger fra afprøvningsmiljø på
Grøn Gang
Seniorrådet tager orienteringen om anbefalede velfærdsteknologiske løsninger fra
afprøvningsmiljø på Grøn Gang til efterretning. Seniorrådet ser positivt på at teknologierne
er afprøvet og vil opfordre til at der bliver lavet evalueringer af den lokale brug såfremt
teknologierne bliver indført på plejecentrene inden for et år.
 Status for implementering af det nye omsorgssystem Cura og FSIII
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.


Uanmeldt tilsyn

Seniorrådet tager orienteringen og rapporterne for plejecentrene og Genoptræningen, samt
den private hjemmeplejevirksomhed til efterretning med stor tilfredshed. Seniorrådet finder,
at det uanmeldte tilsyn med hjemmepleje kalder på væsentlige forbedringer og vil blive
fulgt med interesse i forhold til det næste tilsyn.


Byrådsspørgsmål vedr. konkretisering af varmtvandsbassin

Seniorrådet går stadig ind for etablering af et varmtvandsbassin og har med undren fulgt
det tumultariske forløb af sagsbehandlingen vedrørende etableringen af et varmtvandsbassin i det kommende genoptræningscenter på Engholm.
Seniorrådet har fortsat den holdning, vi tidligere har givet udtryk for, at borgere med
særlige behov for vedligeholdende og forebyggende træning (både visiterede og ikke
visiterede) skal gives mulighed for genoptræning i et varmtvandsbassin jf. Servicelovens §86
og Sundhedslovens §140.
Seniorrådet ønsker derfor at se problemkomplekset i en tæt sammenhæng med den
eksisterende mulighed for Træn-selv på plejecentrene og FH-hallen.
Seniorrådet finder ligeledes, at de mange, mange borgere, der er alvorligt plaget af gigt i en
eller anden form, er en særlig målgruppe for brugen af varmtvandsbassinet.
Det vil for dem være et virkeligt incitament til forbedring af deres livskvalitet, hvis de får
mulighed for, sammen med den øvrige træning, at selvtræne i et varmtvandsbassin.
Seniorrådet er desuden fortsat af den opfattelse, at anvendelsen af varmtvandsbassinet
skal henhøre under Sundheds- og Beskæftigelses og Velfærdsudvalget, da bassinet
oprindeligt var tiltænkt syge og svage borgere med behov for genoptræning og ikke til
idrætsklubber etc.
Midlertidige pladser i form af pavillon løsning

Seniorrådet tager til punktet til efterretning, men finder det ikke som en varig løsning på
kapacitetsproblemet.
5.

Midlertidige pladser og udskrivning fra Hospital betaling for mad.

Beslutning

Seniorrådet henstiller til, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022
afsættes midler til at forplejning og medicin til beboerne på de midlertidige pladser.
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6.

Danske Ældreråd orientering


Beslutning

7.

Beslutning

Konference Vingsted Konference - Det nære Sundhedsvæsen og
Sundhedsaftale 2019-2022 – 15. november 2018. (afklaring)
Pkt. flyttes til efter punkt 8.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden møde opsamling
2. Nordgruppe møde opsamling
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogforum med Plejecentrene
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorfilmudvalget
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus
10. Redaktionsudvalg Ny Alder
11. Smagspanel – Mad til hver Dag
1. Intet at bemærke – referat er ikke tilkommet.
2. Der er møde i Nordgruppen den 20. september 2018. Tema social
velfærdsteknologi.
3. Der er igangsat undersøgelse af udkørsel fra Grønnehegn fra Forvaltningen.
Seniorrådet følger op sagen.
4. Der er intet at bemærke for dialogforum og Seniorrådet ønsker at hjemmeplejen
deltager på dette møde.
5. Der er intet at bemærke. Der er møde den 5. september kl. 16.00 – 18.00 foregår
på Mimosen
6. Der er intet at bemærke.
7. Der har været afholdt billetsalg og på salgsdagen blevet solgt ca. 430 billetter. Der
er stadig for mulighed for at købe billetter v. henvendelse til Dorte Hansen.
8. Der er intet at bemærke.
9. Skoven 4. Husbestyrelsen blev genvalgt og alle Seniorrådets medlemmer har fået
udleveret brikker.
10. Redaktionsudvalget mødes omkring opsætning af bladet. Kjel Bording Johansen
tager kontakt.
11. Der er inviteret til åbent hus den 21. september kl. 10.00 – 14.00. Smagspanelet
har møde den 26. september.

8.

Seniorrådets økonomi 2018 -

Beslutning

Seniorrådet har udarbejdet et økonomisk overblik. Formanden for Seniorrådet kontakter
borgmesteren.

6.

Danske Ældreråd orientering


Beslutning

9.

Konference Vingsted Konference - Det nære Sundhedsvæsen og
Sundhedsaftale 2019-2022 – 15. november 2018. (afklaring)
Pkt. flyttes til efter punkt 8. Der blev ikke taget beslutning om deltagelse

Borgermøde om budget 2019-2026 – den 29. august 2019 – kl. 19.00 – 21.00
Centerhallen
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Beslutning

Til efterretning.

10.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Datoer 2018
27. august 2018
21. september
2018
24. september
2018
29. oktober
19. november

Beslutning

Til efterretning

10.

Evt.

Tidspunkt
Kl. 8.30-11.00
Kl. 15.00-19.00

Sted
Rådhuset
Tilkommer

Lokale
H
-

Bemærkning
Mødelokale booket
Frivillig på plejecenter

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

Veluxfonden – den 29. august 2018. Opsamling foretages på mødet den 29. august
2018.
Pensionistudflugten referat sendes til Seniorrådet
Kommunikation sættes på til møde den 3. september herunder ferie.
Årsafslutning sættes også til møde den 3. september herunder ferie.

11.
Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter
Til efterretning.

Allerød den 27. august 2018
Seniorrådet i Allerød Kommune
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