RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 20

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 26. aug. 2019

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale H

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

TILSTEDE: Henning Mortensen, Søren Jensen, Bente Hjorth, Kjel Bording Johansen, Eric Brown, Dorte
Hansen, Jens Jacob Krintel
AFBUD: Carl Erik-Østberg, Helen Nielsen,
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 24. juni 2019
Godkendt med bemærkninger til pkt. 7. opfølgning ift. regnskab fra Senior IT.

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. Velkommen til nyt medlem i rådet og fælles præsentation – gennemgang af
adresseliste udleveres på mødet
1. Til efterretning opdateret adresseliste udsendes sammen med referat

Beslutning

3.
Beslutning

4.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1. Forebyggende hjemmebesøg – lovændring 2019
1. Forebyggende hjemmebesøg- lovændring 2019. Lovændringen giver større
mulighed for at opspore ensomhed hos ældre borgere samt at forbygge
ensomhed.
Der er nu mulighed for at ældre (65-81 år) der har mistet en ægtefælle kan få
individuelle forbyggende hjemmebesøg.
Der er specielt fokus på overgangen fra arbejdsliv og pensionisttilværelse .
Seniorrådet anerkender desuden, at Allerød kommune vil fastholde tilbud til 75
årige borgere som gruppearrangement på rådhuset .
Seniorrådet påpeger, at formuleringen i bekendtgørelsen om at borgere der ikke
ønsker at modtage tilbud om gruppetilbud skal tilbydes et individuelt besøg skal
tilføjes i kvalitetsstandarden. Seniorrådet konstaterer, at Kvalitetsstandarden er
tilpasset ændringerne. Vi må dog fortsat gøre opmærksom på det uheldige
farvevalg (tekst på gul baggrund), som vil forringe læsbarheden for især ældre
medborgere betragteligt. Dette forventer Seniorrådet derfor ændret. Herunder
pointerer Seniorrådet, at Kvalitetsstandarden bør tilstræbe et kønsneutralt udtryk.
Seniorrådet ønsker, at få kvalitetsstandarderne tilsendt, så Seniorrådet har
mulighed for rettelser inden det endelige resultat foreligger. Seniorrådet ønsker at
få tilsendt informationsbrevet som vedrører tilbud om det forebyggende
hjemmebesøg.

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1. Orienteringssag om almen praksis.
2. Tilfredshedsundersøgelse Mad til Hver Dag
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Beslutning

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1. Orienteringssag om almen praksis. Seniorrådet syntes, at det fortsat er meget
problematisk, at specielt ældre borgere ikke kan få praktiserende læge i nærheden
af deres bopæl. Der er stadig flere lægepraksis der har lukket for tilgang for nye
borgere, specielt i bymidten. Der er kun 2 lægepraksis der har åbent for tilgang af
nye borgere, hvilket ikke er tilfredsstillende. Måske opfatter vores politikere ikke
Allerød Kommune som et sårbart område i denne sammenhæng, men med de
mange tilflyttere og det stigende antal mennesker oppe i årene, er det kun et
spørgsmål om tid, før der bliver behov for flere læger i kommunen. Aktuelt er 4 af
lægerne i kommunen mellem 56-64 år gamle og én læge er over 65 år gammel.
D.v.s. over halvdelen af kommunens læger kan tænkes at trække sig tilbage i nær
fremtid altimens patientgrundlaget vokser støt. Seniorrådet tager emnet op i den
tværkommunale gruppe af seniorråd ift. evt. handlemuligheder
Praksisplan af 20/5-2019 tages til efterretning.

2. Tilfredshedsundersøgelse Mad til Hver Dag. Seniorrådet anerkender en meget
udførligt og gennemarbejdet undersøgelse !
Målgrupperne er plejehjemsbeboere (svar % 44) og hjemmeboende borgere (svar
% 49).
Der er tolket “meget tilfreds” / “tilfreds” med hovedmåltider og desserter, dog større
tilfredshed hos hjemmeboende borgere (96%).
Hjemmeboende borgere oplever stor tilfredshed med kundeservice og venlige
chauffører. Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Allerød Kommune højst
i tilfredshed.
Der beskrives faldende tilfredshed på plejecentrene, hvilket seniorrådet tolker som
bekymrende. Årsagerne hertil er ikke beskrevet.

5.

Drøftelse og beslutning om Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
jf. bilag
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (september)
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorfilmudvalget
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus
10. Redaktionsudvalg Ny Alder – [vinternummer]
11. Smagspanel – MAD til hver DAG

Beslutning

Ny liste med oversigt fremsendes sammen med referatet.
1. Regions Ældreråd Hovedstaden dato for næste møde tjekkes af formand og tilføjes
næste møde
2. Nordgruppen dato for næste møde er den 10. september 2019 formanden følger
op.
3. Bolig- og Trafikudvalget – høringssvar sendt til TEPMU, hvor sagen er genoptaget
til mødet i september. Der er møde den 28. august 2019 om Planstrategi og møde
om lokalplan den 4. september 2019.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (september) Dialogmøde den
20. september kl. 13.00 - 15.00 Engholm Plejecenter.
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter. Der er møde den 24. september
kl. 16.00 – 18.00 Skovvang. Søren Jensen og Eric Brown deltager i mødet.
6. Sundhedsudvalget - intet at bemærke
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7. Seniorfilmudvalget. Sæsonen starter september til marts. Der er udarbejdet et
vagtskema som sendes rundt til Seniorrådet. Der er solgt ca. 379 billetter og der
foretages nyt salg den 3. september på Biblioteket kl.13.00 i forhallen.
8. Senior IT – intet at bemærke
9. Skoven4 Aktivitetshus - Der har været afholdt generalforsamling i bestyrelsen for
Pensionistsamvirket i Skoven 4. Bestyrelsen er bedt om at undersøge, om
kontingentet kan nedsættes.
10. Redaktionsudvalg - Der planlægges redaktionsudvalgsmøde snarest muligt.
Økonomi drøftes med borgmesteren
11. Smagspanel Mad til Hver Dag – Der afholdes åbent hus den 20. september 2019.
Næste ordinære møde er den 30. oktober 2019.

6.

Drøftelse og beslutning af seniorrådets mødedatoer i 2020 på baggrund af sag til SVBU,
hvor udvalgsmøderne foreslås afholdt kl. 7.30 på følgende dage i 2020:

Beslutning

Onsdag den 8. januar
Onsdag den 5. februar
Onsdag den 4. marts
Onsdag den 1. april
Onsdag den 6. maj
Onsdag den 3. juni
Onsdag den 12. august
Onsdag den 2. september
Onsdag den 23. september
Onsdag den 28. oktober
Onsdag den 2. december
Seniorrådet fastholder mødedatoer til om mandagen forud for SVBU.

7.

Stomiudbud høring -

Beslutning

Taget til efterretning. Høringssvar afsendes.

8.

Borgermøde om planstrategi og budget den 28. august 2019, Centerhallen kl.19-21.
Borgermøde om bymidten 4. september 2019 kl. Mødet foregår onsdag den 4.
september mellem klokken 19 og 21 på biblioteket, Skovensvej 4.
Til efterretning.

Beslutning

9.

1. Dialog og dato for møde med Plejecentrene den 20. september 2019 kl. 13 – 15 på
Engholm Plejecenter. Dagsorden er: Generelt om plejecentrene, udkørende Akut
Teams erfaringer. Et tema er åbent endnu?
2. Invitation fra Danske Ældreråd formand og næstformandsmøde i Allerød den 16.
september 2019 kl. 10 – 14. Tilmeldingsfrist den 9. september 2019. Pris 450 kr.
pr. deltager

Beslutning

3. Invitation til temadag om Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens
boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem fra Danske Ældreråd.
Farum Park Hotel 30. september 2019 eller 2. oktober 2019 i Køge kl.9.00 – 15.30.
Tilmeldingsfrist 23. september eller 25. september 2019. Pris 900 kr. pr. deltager
1. Dialog og dato for møde med Plejecentrene den 20. september 2019 kl. 13 – 15 på
Engholm Plejecenter. Dagsorden er: Generelt om plejecentrene, udkørende Akut
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Teams erfaringer. Derudover ønskes drøftelse af Mad til Hverdag på plejecentrene
samt medicin i forhold til demente.
2. Formand og næstformand tilmeldes til mødet den 16. september 2019 kl. 10 – 14.
Sekretariatet tilmelder.
3. Deltagelse til temadag tages op på næste møde. Programmet kan læses på
Danske Ældreråds hjemmeside.

10.

Seniorrådets økonomi 2019

Beslutning

Posteringen ift. Seniorrådets udgivelse af Ny Alder ift. liste fra KMD for maj måned bedes
forklares ift. bogføring

11.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2019 indeholder 11 ordinære møder:
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
af møderne er flyttet til lokale C.
Beslutning

Til efterretning.

12.

Evt.





Pensionistudflugt regnskab fremsendes til Allerød Kommune
Formanden overbringer hilsen fra Seniorrådet til afgående medlem Elsie W.
Andersen.
Rundvisning på Rådhuset planlægges til mødet den 28. oktober 2019 nærmere
program mv. fremlægges til næste møde. Sekretariat står for planlægning.

13.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Til efterretning

Allerød den 26. August 2019
Kjel Bording Johansen
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