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1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 25. november 2019
 Bemærkning om at rundvisning til åbent hus som mulighed for rundvisning på
Rådhuset
 Budget 2020 for Seniorrådet efterspørges

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. Byrådsmøde den 19. december 2019 beslutning om klippekortsordning mv.
2. Danske Ældreråds nyhedsbrev
1. Tages til efterretning og Seniorrådet ser frem til at se, hvordan midlerne bliver
brugt. Der blev på byrådets møde rejst spørgsmål om Seniorrådets høringssvar til
byrådets sager, hvor der foreligger et høringssvar. Seniorrådet efterspørger
derudover en mere brugervenlig grænseflade på hjemmesiden ift. dagsordener og
referater. Punkterne klapper sammen, når bilag åbnes.
2. Danske Ældreråds nyhedsbrev er sendt rundt fokus er på midlertidige pladser og
formanden er inviteret til at fortælle om seniorrådets samarbejde med byråd mv.
den 24. februar 2020. I det seneste nyhedsbrev er den ældrepolitiske konference
den 28. april 2020 annonceret. Det skal afklares, hvor mange og hvem der ønsker
deltagelse, og om der er råd til deltagelse – det sættes på til næste dagsorden.

Beslutning

3.

Beslutning

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1.
2.
3.
1.

Kvalitetsstandard 2020
Forebyggelsesmidler 2020
Første tema for strategi for fremtidens ældreområde
Kvalitetsstandard 2020 – inden for Ældre og Sundhedsområdet pkt. 7

Seniorrådet har udarbejdet et separat sæt kommentarer, spørgsmål og bemærkninger til
kvalitetsstandarderne for 2020 som vedlægges som bilag til dette høringssvar. Helt
overordnet er det vigtigt at kvalitetsstandarderne bliver tjekket for sort/hvid udskrift ift.
læselighed, når kvalitetsstandarderne er tiltænkt til hjemmesiden, da det ikke kan forventes
at alle ældre vil lave udskrift i farver.
Seniorrådets yderligere bemærkninger går på kvalitetsstandarden for Hjemmesygeplejen
2020 og har følgende bemærkninger:
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Ved gennemlæsning får man det indtryk, at dokumentet kun gælder sygeplejen i borgerens
eget hjem og i sygeplejeklinikken. Men hvad med kvalitetsstandarden for sygeplejen ved
ophold på en midlertidig- eller permanent plads på en plejeinstitution?
I kvalitetsdokumentet dokumentet beskrives endvidere:
Hvis du ønsker at klage over den faglige behandling kan du klage til:
Patientombuddet
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 28 66 00
E-mail: pob@patientombuddet.dk
www.patientombuddet.dk
Dette er ikke korrekt, da man siden 1. juli 2018 har skullet indgive klagen til Styrelsen for
Patientklager i Aarhus
https://stps.dk/da/nyheder/2018/ny-styrelse-overtager-klage-og-ankesager-fra-1-juli/
Generelt er det vigtigt at link tjekkes ift. angivelse i kvalitetsstandarderne.
Klagevejledninger generelt skal præciseres ift. den enkelte standard.
Seniorrådet efterlyser afslutningsvis en kvalitetsstandard for hjemmesygepleje som også
omfatter de permanente og midlertidige pladser.
Seniorrådet står til rådighed for yderligere oplysninger ift. kommentarerne og ser frem til at
få en tilbagemelding på bemærkningerne.
2. Forebyggelsesmidler 2020 pkt.10
Det afsatte beløb på godt 187.000 finder Seniorrådet (SR) ikke særligt ambitiøst.
Seniorrådet vil anbefale at urinsvejsinfektioner bliver opprioriteret, såfremt der stadig er et
højt indlæggelsestal blandt borgere.
Forebyggelse af urinvejsinfektioner blandt borgere, som er tilknyttet hjemmeplejen.
Budget 35.000 kr.
Det er bekymrende, at der ikke er sket en positiv udvikling på området, set i lyset af at
Allerød allerede i 2009 deltog i et projektsamarbejde med 4 andre kommuner netop om
nedbringelse af hospitalsindlæggelser. Ved projektets afslutning var der ikke sket fald i
hverken indlæggelser eller genindlæggelser. Den allervigtigste årsag til dette var
manglende procedurer for rapportering af observationer til relevante personer, og
ansvarsfordelingen var uklar. Der blev udviklet 11 interventioner målrettet de afdækkede
problematikker. En af de vigtigste af interventionerne var indførelse af et triageringssystem,
som angiveligt blev positivt modtaget.
SR udtrykker bekymring i forhold til den åbenbart manglende implementering af
interventionerne og at forebyggelse af infektioner og indlæggelser ikke er lykkedes endnu.
Det fremgår af tilsynsrapporten 2019 for Hjemmeplejen, at der opleves vanskeligheder
med rapportering til ansvarshavende og dokumentering. Bekymrende efter 10 års
kendskab til problemet.
Røgfri fremtid.
Budget 90.378 kr.
SR finder det positivt med en indsats på området, og er enig i at der skal fagpersoner til at
formidle de alvorlige fakta om tobak. Vi sætter dog spørgsmålstegn ved om det
hensigtsmæssige i at kun sundhedsplejersker skal forestå undervisningen, da vi mener det
er vigtigt at målgruppen kan identificere sig med formidleren. Det kan f.eks. være en ung
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eks-ryger i lighed med at man flere steder har tidligere voldspersoner som medundervisere i ”Stop volden”.
Valget af Peter Falkentoft bifalder vi.
Lær at tackle kurser.
Budget 62.160 kr.
SR har ingen bemærkninger.
3. Første tema i strategi for fremtidens ældreområde pkt. 11 (Genoptagelse)
Seniorrådet har læst første tema i strategien for fremtidens ældreområde. Seniorrådet
henstiller til at der i højere grad indarbejdes indsatser for at øge anvisningsretten til
ældreboliger i kommunen. Man kunne overveje at tilbageføre Hvidestens jorde til byzone.
Derudover, at der i kapacitetsudvikling og fysiske rammer udlægges arealer til bebyggelse
af ældreegnede boliger. Seniorrådet imødeser og bifalder i øvrigt arbejdet med at udvikle
en strategi for fremtidens ældreområde.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1. Uanmeldt kommunalt tilsyn ved BDO af plejecentre, hjemmepleje og genoptræning
2. Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn i den kommunale Hjemmepleje og på De
midlertidige pladser
1. Uanmeldt kommunalt tilsyn ved BDO af plejecentre, hjemmepleje og
genoptræning Pkt. 8

SR noterer sig med tilfredshed, at 3 af tilsynsrapporterne konkluderer ”Særdeles
tilfredsstillende”.
Hjemmeplejen og specielt Altiden har visse problemer, som kan have betydning for
patientsikkerheden. SR finder det bekymrende, men noterer sig, at der ifølge
handleplanerne arbejdes for at rette op på manglerne.
Seniorrådet finder det ikke tydeligt, at tilsynene inddrager beboere og pårørende i
tilstrækkeligt omfang.
Seniorrådet ønsker, at der foretages en vurdering af om handleplanerne har haft
den fornødne effekt.
2. Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn i den kommunale Hjemmepleje og på De
midlertidige pladser Pkt. 9

Begge steder er konklusionen, at der er ”mindre problemer af betydning for
patientsikkerheden”. Der er begge steder problemer med journalføring og
medicinhåndtering, hvilket bekymrer SR, men vi noterer os, at der ifølge
handleplanerne arbejdes med problemerne.
Seniorrådet ønsker tillige her, at der foretages en vurdering af om handleplanerne
har haft den fornødne effekt.
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5.
Beslutning

Tilbagemelding vedr. tværsektorielt samarbejde konference i Helsingør den 10.
december 2019 (Jens Jacob Krintel og Eric Brown)
Seniorrådet har fået en tilbagemelding fra konferencen, som var en afslutningskonference.
Der er udarbejdet en afslutningsrapport som fremsendes til Seniorrådet. Det er noteret, at
Allerød Kommune på enkelte områder er sidst tilkommet i nogle af samarbejdsprojekterne.

6.

Tilbagemelding Vingsted Konferencen – fra konferencedeltagere

Beslutning

Danske Ældreråds konference. 3 medlemmer fra Seniorrådet deltog. Der var fokus på
hjælpemidler i højere grad end velfærdsteknologi. Der var oplæg om databrug og
overvågning, kontrol og etik. Der var derudover oplæg om værdighedsindsatser og
muligheden for at få et rejsehold ud fra Viden Center for Værdig Ældrepleje under
Sundhedsstyrelsen. Det er nævnt som mulighed på beboer- og pårørende mødet den 10.
december 2019. Endelig var der indlæg om skærmteknologi og ensomhed, rekruttering og
hænder i ældreplejen.

7.

Tilbagemelding fra gruppen vedr. ansøgning til jubilæum

Beslutning

Der er aftalt et gruppemøde (Dorte, Eric og Helen) om evt. jubilæumsaktivitet den 13.
januar 2020 om formiddagen i lokale D, Skoven4. Derudover har Seniorrådet modtaget
invitation til Jubilæums Kick-Off for foreninger i Allerød den 13. januar 2020 kl. Ankomst
16.45. Start kl. 17.00 – 18.00 på Rådhuset. Tilmeldingsfrist til arrangementet er den 11.
januar 2020. Fristen for ansøgninger for ansøgninger til puljen er den 15. januar 2020.

8.

Tilbagemelding fra gruppen vedrørende bymidten

Beslutning

Det første møde vedrørende Lillerød Bymidte afholdes den 8. januar kl. 17.00 – 19.00
Skoven 4, 2020 for borgere, Seniorrådet deltager med personer.
Der afholdes møde vedr. Blovstrød den 15. januar 2020 kl. 17.00-19.00 (Blovstrød Skole)
og Lynge den 22. januar 2020 kl. 17.00 – 19.00 (Lynge Skole Aula). Seniorrådet deltager
med personer til alle møder.

9.

Opsamling fra møde med Borgmester og direktør den 29. november 2019

Beslutning

Opfølgning for budget for Seniorrådet 2020 ønskes. Præsentation og notat fremsendes til
Seniorrådet.

10.

Opfølgning på punkter til mødet med Lisbeth Pedersen den 3. februar kl. 10.30 –
11.30
1. Hvorfor bevares rettigheden til brug af Aktivitetscentret ikke, når borgeren flytter i
plejebolig?
2. Og Palliativ afd. er tilknyttet Frederikssund. Er sygeplejersker i Allerød
efteruddannet i palliation? Hvem leverer den palliative ekspertise i Allerød?
3. Findes den fornødne ekspertise til at løse de komplekse opgaver samarbejdet med
hospitalerne pålægger kommunen?
4. Hvor mange genindlæggelser er der?
5. Opfølgning på kvalitetsstandarder og pjecer for 2020 (Palliative, Klippekort,
Hjemmesygepleje)
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Beslutning

Ovenstående fremsendes forud for mødet, som input til dagsordenen.

11.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
2. Nordgruppen afholdt møde
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
5. Beboer og- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen
8. Seniorfilmudvalget
9. Senior IT
10. Skoven4 Aktivitetshus
11. Redaktionsudvalg Ny Alder – [Status]
12. Smagspanel – MAD til hver DAG

Beslutning

12.

1. Regions Ældreråd Hovedstaden. Særligt indlæg om patientinddragelse og
pårørende. Jf. seneste Seniorrådsreferat. Næste møde afholdes den 5. februar
2020 på Regionsgården.
2. Nordgruppen. Næste møde afholdes den 4. februar 2020 på Regionsgården. kl.
9.30 – 13.00 Allerød Seniorråd er ansvarlig for indlæg
3. Bolig- og Trafikudvalget. Der er aftalt deltagelse til bydelsmøder.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen. Der er ikke aftalt nyt møde
endnu.
5. Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter. Der har været afholdt møde
den 10. december 2019. Der er sat en indsats i gang for at hverve flere
medlemmer til beboer- og pårørende udvalget. Jf. tidligere pkt. 6, hvor Viden
Center for værdig ældrepleje er nævnt.
6. Sundhedsudvalget har afholdt møde forud for afgivelse af høringssvar.
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen. Der er ikke aftalt nyt møde endnu.
8. Seniorfilmudvalget. Der er ikke aftalt nyt møde, men der opfordres til at der
fremsendes forslag til film. Det tilstræbes, at der udvælges film som ikke har været
med i Filmklub Danmark.
9. Senior IT. Der er aftalt bestyrelsesmøde den 7. januar 2020 og instruktørmøde den
9. januar 2020. Helen Nielsen har udarbejdet en præsentation som evt. kan vises
på et Seniorrådsmøde som selvstændigt punkt.
10. Skoven4 Aktivitetshus. Der er bestyrelsesmøde i Foreningssamvirket den 10.
januar 2020.
11. Der aftales et redaktionsmøde om Ny Alder. Redaktøren inviterer til møde.
12. Smagspanelet Mad til Hverdag. Næste møde er den 8. april 2020 kl. 14.30 –
16.30. Bestyrelsen for Mad til Hver Dag deltager i mødet.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2020

2
3
4
5
6
7

Mødedatoer i 2020
Mandag den 3. feb.
Mandag den 2. mar.
Mandag 30. mar.
Mandag 4. maj.
Tirsdag den 2. juni
Mandag 10. aug.

Tidspunkt
kl. 8:30-12:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 11:00-14:30
kl. 8:30-11:30

Sted/lokale
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
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Mandag 31. aug.

kl. 8:30-11:30

9
10
11

Mandag 21. sep.
Mandag 26. okt.
Mandag 30. nov.

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

Biblioteket, Skoven 4,
Mødelokale C
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H

OBS. Møderne afholdes normalt på Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød - Et
møde afholdes på Biblioteket Skoven 4, 3450 Allerød
Beslutning

Til efterretning

13.

Pensionistskovturen 2020

Beslutning

Der nedsættes et udvalg bestående af Kjel Bording Johansen, Helen Nielsen, Dorte
Hansen. Budgettet til Pensionistskovturen 2020 afklares.

14.

Evt.


Intet at bemærke

15.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Til efterretning.

Allerød den 6. januar 2020
Kjel Bording Johansen og Helen Nielsen
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