RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 15

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 4. marts 2019

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

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30 efterfølgende møde
11.30 – 12.00 med konsulent om

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

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 28. januar 2019
Referat godkendt

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
1. Danske Ældreråd aktivitetskalender – repræsentantskabsmøde frist for tilmelding
18. marts 2019
2. Formanden tilføjede – at der er kommet en skrivelse fra Ministeriet omkring
værdighedspolitik og ensomhed i en ny bekendtgørelse. Samtidig er der sendt et
høringsudkast til ny værdighedspolitik fra Allerød Kommune i høring til Seniorrådet
med frist den 20. marts 2019. Seniorrådet sætter punktet ind som pkt.11 i dagens
dagsorden.
1. Formanden tilmeldes til repræsentantskabsmødet i Nyborg 29.april 2019.
Formanden tilmeldes til konferencedagen 30. april sammen med Bente Hjorth,
Elsie W. Andersen og Helen Nielsen – sekretariatet tilmelder. Til temadag den 7.
for Seniorråd i Danske Ældreråd tilmeldes ingen fra Seniorrådet. Formanden
tilmeldes temadagen til pkt. vedrørende afstemning til bestyrelsen i Danske
Ældreråd.
2. Tilføjet til dagsordenen pkt. 11.

Beslutning

3.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 5. marts
2019.
1. Tildeling af § 18 midler 2019

Beslutning

1. Seniorrådet har intet at bemærke til Fordelingsudvalgets forslag til fordelingen af
støtte til de frivillige sociale foreninger i 2019 i henhold til §18 i Serviceloven.
Seniorrådet forventer, at Fordelingsudvalget tager stilling til en fornyet fordeling af
restbeløbet på 91.600 kr. i anden halvdel af 2019, idet der på denne måde er
mulighed for at tage stilling til uforudsete indkomne ansøgninger.

4.

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 5.
marts.
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1.
2.
3.
4.
5.

Beslutning

Opgørelse vedr. magtanvendelse og værgemål på voksen og ældreområdet
Rammerne for kvalitetsstandarder på Ældre- og Sundhedsområdet
Status for visitation til pleje- og ældreboliger
Status for utilsigtede hændelser 2018
Udskrivning af ældre borgere fra hospitaler
1. Høringssvar afsendt - Opgørelse magtanvendelse og værgemål voksne og
ældreområdet i 2018
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om rammerne for værgemål og
magtanvendelse over for ældreområdet til efterretning, og er tilfredse med udmeldingen om
at det ikke i 2018 har været nødvendigt at anvende magt overfor svage/ demente borgere
på plejecentrene eller beboere i deres eget hjem. Ligeledes, at der ikke har været anvendt
GPS på plejecentrene mod borgernes vilje.
2. Høringssvar afsendt – Rammerne for kvalitetsstandarderne på Ældre og
Sundhedsområde. Emnet tages op til mødet med Ældre- og Sundhedschef.
Seniorrådet udformer en skrivelse med temaet til mødet. Høringssvaret:
Seniorrådet tager orienteringen vedrørende rammerne for kvalitetsstandarderne på Ældreog Sundhedsområdet herunder processerne for udvikling og godkendelse af disse til
efterretning.
Seniorrådet finder beskrivelsen af de overordnede rammer meget let forståelig herunder
formålet for kvalitetsstandarden om oplysning til borgere og andre interessenter om
kommunens serviceniveau og lovmæssige forpligtigelser samt de ydelser kommunen
tilbyder de enkelte borgere. Derudover hvem der i givet fald skal samarbejdes med samt
de rammer og kriterier, der gælder for Visitationen. Seniorrådet mener desuden, at
Kvalitetsstandarderne skal være let tilgængelige på kommunens hjemmeside samt at den
trykte udgave, der udleveres til borgeren, har en opsætning som f.eks. jf. tidligere
bemærkninger fra Seniorrådet om læselighed og læsebarhed.
Seniorrådet har ligeledes bemærket
At kommunen har udarbejdet kvalitetsstandarder for ikke-lovpligtige områder
At Ankestyrelsen som klagesagsbehandler har påpeget, at kvalitetsstandarderne
ikke må følges ukritisk.
Afslutningsvis bemærkes, at der savnes et eksempel på det fremtidige design af
kvalitetsstandarderne. Det har været muligt at vise et eksempel på kvalitetsstandarden for
Misbrugsområdet 2019.
Hvorfor ikke på Ældre- og Sundhedsområdet?

3. Høringssvar afsendt - Status for visitation til pleje- og ældreboliger
Seniorrådet tager orienteringen om status for pleje- og ældreboliger til efterretning, men
finder det stærkt bekymrende at der pr. 1. januar 2019 var 14 personer på venteliste til en
plejebolig herunder 6 til en demensplejebolig samt det faktum, at kommunen angiver
demografiudviklingen som den primære årsag til vanskelighederne med at overholde
reglerne for anvisning.
Det samme gør sig gældende inden for området ældreboliger, hvor der pr. 1. januar 2019
var 9 borgere på venteliste hvoraf 3 borgere dog søgte bolig i en anden kommune.
Seniorrådet er ikke tilfredse med, at den støt stigende ventetid på ældre- og plejeboliger til
borgere med visitationsbehov er ikke for længst er forudset, for virkeligheden her og nu (og
fremover) er, at ventetiden for visiterede borgere med et boligbehov i en af de to
boligformer kun bliver længere og længere.
Seniorrådet savner derfor svar/ oplysning om, hvilke tiltag og planer kommunen har for at
imødegå ovennævnte problematik.
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Seniorrådet ved, at der er igangsat et arbejde med at analysere behovet for fremtidens
boligformer på ældrerådet og er meget tilfredse med at være en del heraf, men finder ikke,
at analysen dækker de borgere, der har behov for en bolig, der kræver visitation.
4. Høringssvar afsendt – Status Utilsigtede Hændelser 2018
Seniorrådet tager årsrapporten for utilsigtede hændelser til efterretning, men er usikre på
om der i 2018 reelt har været et fald på 175 færre hændelser. Seniorrådet konstaterer at
hændelserne i lighed med tidligere år, fortrinsvis relaterer til medicinhåndteringen og
falduheld.
Seniorrådet anerkender den forbedrede indsats med indførelsen af metoden ”I sikre
hænder” og er tilfreds med, at der i hele 2018 kun er indrapporteret én alvorlig hændelse,
selvom det selvfølgelig er én for mange.
Seniorrådet finder de planlagte indsatser for 2019 vel gennemtænkte herunder den
vedvarende indsats for indrapporteringen af de utilsigtede hændelser og den fortsatte
undervisning/ sparring med personalegrupperne med fokus på områderne medicin,
borgeruheld og infektioner.
5. Høringssvar afsendt - Udskrivning af ældre borgere fra hospitalerne
Seniorrådet tager orienteringen om de økonomiske konsekvenser for kommuner og
regionen i forbindelse med borgeres udskrivning fra hospitalerne til efterretning, og
anerkender de problemer, der er med at forudse de udgifter, som pålægges kommunen
efterfølgende i form af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.
Ifølge Forvaltningens redegørelse er der inden for det sidste år opkrævet en
behandlingstakst for i alt 75 ventedage, hvilket i høj grad skyldes en høj belægsprocent på
de midlertidige/ akut pladser hjemme i kommunen, da det er svært at forudsige, hvor
mange borgere der indlægges/ udskrives.
Seniorrådet finder så mange ventedage på hospitalet uacceptabelt både af hensyn til de
berørte borgere og til den økonomiske konsekvens hjemme i kommunen, ligesom det er
kritisabelt, at der ikke for længst er iværksat tiltag for at øge antallet af midlertidige/
akutpladser til dækning af det stigende behov. Seniorrådet har igennem flere år har
påpeget dette.

5.
Beslutning

Opsamling vedr. Seniorrådets økonomi/budget for 2019-2020 efter møde med
borgmester inkl. sager til høring
Mødet er afholdt og der tilføres ikke flere midler til seniorrådet i indeværende budgetår.
Borgmesteren har tilkendegivet, at Seniorrådet inddrages i forbindelse med budgettet
2020-2027. Derudover blev der på mødet drøftet, at sager fra øvrige udvalg også skal
sendes til høring i Seniorrådet i forbindelse med politisk behandling, såfremt de har
relevans for ældre.

6.

Opfølgning på studietur vedrørende fremtidens boligformer

Beslutning

Seniorrådet vil fremsende opsamlingen inklusiv referat til Forvaltningen, udvalget og
borgmesteren.

7.

Forberedelse af møde med Ældre- og Sundhedschef Lisbeth Pedersen. 1. april 2019
kl. 9.00-10.30
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Beslutning

Akutpladser, midlertidige pladser og egenbetaling – Allerød Kommune
Dimensionering af plejecentre ift. ventetid på boliger
Redaktion af kvalitetsstandarder 2019
Øjenlæge og tandpleje og anden specialbehandling i forbindelse med
hjemmepleje og plejecentrene
 Værdighedsmidler status
 Brandsikkerhed på plejecentrene
 Organisering af sundhedscenter i Allerød og Nordsjælland
 Hvilke samarbejdsrelationer indgår Allerød i omkring sundhed
Ovenstående temaer sendes til Ældre- og Sundhedschef som input til dagsorden for mødet

8.

Seniorrådets informationspligt for 2019 – drøftelse af informationsmuligheder

Beslutning

Afventer præsentation af annonceringsmuligheder for Ny Alder.

9.

Byrådets pensionistskovtur 2019

Beslutning

Tirsdag den 21. maj 2019 bliver udflugtsdag for handicapbussen. Dato for salg af
billetter er ikke fastsat endnu. Tilmelding fra plejecentre den 25. marts 2019.
Billetsalget fastsættes til den 26. marts 2019 kl. 10-12. v. Skoven 4 Biblioteket og i
Lyngehus. Annoncering sendes til Allerød Nyt og bringes under Allerød Kommune
informerer. Bilag med foreløbigt budget sendt ud.

10.

Beslutning

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
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
2. Intet at bemærke
3. Intet at bemærke
4. Intet at bemærke
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter. Der er møde den 6. marts 2019.
6. Intet at bemærke
7. Seniorfilm udvalget for næste sæson og programmet bliver vist ved næste
filmforevisning. Salg af billetter tages op på næste møde med henblik på
fastsættelse af dato
8. Senior IT. Der er nedsat en ny bestyrelse – med ny formand og næstformand
9. Skoven 4 Aktivitetshus. Der er ved at være afslutning af regnskabsåret
10. Intet at bemærke
11. Mad til hver Dag. 1. april 2019 er der smagspanelmøde i MAD til hver Dag kl.
14.30 – 16.00
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11
Beslutning

Værdighedspolitik i høring fra Allerød Kommune
Seniorrådet
Høringsvaret er indsat her i forhold til det nye tema som bekendtgørelsen.
Bekæmpelse af ensomhed
Risikoen for at blive ensom stiger i takt med alderen. Der er flere livssituationer, der gør os
mere udsatte for at opleve ensomhed, fx når man forlader arbejdsmarkedet og går på
pension, hvis man bliver alene eller bliver immobil og får svært ved at komme rundt.
Ensomhed går ud over livskvaliteten for den enkelte, både mentalt og fysisk. Dette gælder
især, hvis man bliver isoleret fra omverden og får svært ved at holde fast i sine relationer
eller danne nye.
Derfor er målene:




at ældre, der er ensomme eller trives dårligt, skal opspores tidligt og hjælpes ud af mistrivslen
gennem systematiske indsatser
at ensomme ældre tilbydes social rehabilitering, hvori der er fokus på match mellem behov og tilbud
at borgere, frivillige og foreninger inddrages i udvikling, samarbejde og formidling af aktiviteter, der
forebygger ensomhed

Seniorrådet har sendt nedenstående høringssvar med tilføjelse om at politikken bør
tilføjes godkendelsesdato i byrådet.
Seniorrådet takker for muligheden for at kommentere på det tilføjede tema i henhold til den
fornyede bekendtgørelse om værdighedspolitikker. Seniorrådet har ingen bemærkninger til
selve teksten og ser frem til at høre mere om de konkrete indsatser som skal opfylde
målene og deres effekt i forhold til at forhindre ensomhed.

12.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2019 indeholder 11 ordinære møder:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mødedatoer i 2019
Mandag den 7. januar
Mandag den 28. januar
Mandag den 4. marts
Mandag den 25. marts
Mandag den 29. april
Mandag den 27. maj
Mandag den 24. juni
Mandag den 26. august
Mandag den 23. september
Mandag den 28. oktober
Mandag den 25. november

Tidspunkt
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30

Sted/lokale
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok C
Rådhus, mødelok C
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok C
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H

OBS. Det bemærkes, at møderne primært holdes i mødelokale H, men at et par møderne
er flyttet til lokale C.
Beslutning

Til efterretning

13.

Evt.


Invitation til 1. spadestik Plejecentret v. Skovvang
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14.

Bemærk dato for borgermøde vedr. budget allerede offentliggjort 28. august
2019
Invitation til fremlæggelse af boliganalyse i arbejdsgruppen den 26. marts
2019 3-4 medlemmer fra kl. 08.00 i Borgertalen kl. 7.45. Elsie W. Andersen,
Eric Brown, Bente Hjorth, Dorte Hansen og Kjel Bording Johansen deltager
tilmelding foretages selv.

Elektronisk registrering vedr. diæter
Registreret

Allerød den 4. marts 2019
Kjel Bording Johansen
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