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1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 2. marts 2020
Mødet aflyst grundet COVID19 – Seniorrådet udarbejdede et separat høringssvar som er
sendt til SVBU og bringes her til orientering. Derudover blev det i forbindelse med
aflysningen aftalt, at Seniorrådet ville tage emnet omsorgstandpleje og forebyggelse op
senere jf. pkt. 4

2.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalgets møde den 1.
april 2020

Beslutning

1. Sag fremsat af Erik Lund Cykling uden alder – genoptagelse
2. Sag fremsat af Olav B. Christensen spørgsmål vedr. den kommunale tandpleje –
genoptagelse
3. Sag fremsat af Olav B. Christensen evaluering af beboer- og pårørenderådet–
genoptagelse
1. Sag fremsat af Erik Lund Cykling uden alder – genoptagelse
Til SVBUs møde d. 5. februar 2020 afleverede Seniorrådet høringssvar. Dette svar
er stadig gældende, idet sagen nu er præciseret i forhold til at belyse eventuel
indsats på plejecentrene. Seniorrådet er meget positiv over for forslaget og støtter
hermed forslaget.
2. Sag fremsat af Olav B. Christensen spørgsmål vedr. den kommunale tandpleje –
genoptagelse
Seniorrådet er glad for, at SVBU har valgt at bede om en beskrivelse af den
kommunale tandplejes virke med afsæt i en række detaljerede spørgsmål.
De fleste spørgsmål handler specifikt om tandplejens virksomhed med børn og
unge. Nogle af svarene herpå kan dog vedrøre aspekter af arbejdet med
kommunens ældre borgere. Ventetider på behandling er nævnt uden at beskrive
konsekvenserne i omsorgs- og specialtandplejen. Det er i denne forbindelse
bekymrende, at der nævnes vakante stillinger og sygdom som forklaring på
ventetiderne. Er der decideret mangel på kvalificeret arbejdskraft i branchen eller
er kommunens tandpleje en mindre attraktiv arbejdsplads?
I notatet fra forvaltningen nævnes, at der efter visitering er behandlet 130 personer
i omsorgstandplejen og 30 personer i specialtandplejen på ét år. Det lyder ikke af
ret mange. Er det fordi alle andre har gebis eller er der et mørketal af pensionister
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der burde visiteres? Spørgsmålet om, hvor stor en del af anlægsbudgettet der
anvendes er ikke besvaret. Der spørges ikke ind til forebyggelse men notatet
afrundes med et afsnit der begynder med sætningen: "Det forebyggende arbejde
har altid været prioriteret meget højt og indgår som en del af ydelserne til
målgrupperne." Sætningen er lidt af en hensigtserklæring. Hér ville det være oplagt
at beskrive, hvordan tandplejen bidrager til, at patienterne i omsorgstandplejen og
specialtandplejen undervises og støttes i at bevare god mundhygiejne. Der er
efterhånden en del dokumentation for sammenhængen mellem dårlig
mundhygiejne og forskellige livstruende lidelser. Der er også en god portion
livskvalitet forbundet med at bevare egne velholdte, fastsiddende tænder.
3. Sag fremsat af Olav B. Christensen evaluering af beboer- og pårørenderådet–
genoptagelse
Til SVBUs møde d. 4. marts 2020 afleverede Seniorrådet følgende høringssvar:
Seniorrådet har følgende bemærkning til dette punkt. Et samlet beboer-pårørenderåd for alle kommunens plejehjem har vist sig ikke at kunne tiltrække beboere til at
blive medlemmer. Rådets mål er bl.a. at plejehjemslederne bliver inspireret af
beboernes oplevelser af hverdagen på alle områder, så nye ønsker og ideer kan
implementeres i dagligdagen.
De enkelte plejehjem er meget forskellige, og der kan være helt forskellige ønsker
om forandringer/forbedringer. Derfor opfordrer Seniorrådet til, at der oprettes lokale
beboer-pårørende-råd. Erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Rudersdal, er at det
ikke er svært, at få beboere til at deltage, når møderne foregår under eget tag.
Referater deles med Plejecenterledelsen og de andre plejehjem til gensidig
inspiration. Det viser sig, at være meget nemmere og hurtigere at gennemføre
ændringer, når det er lokale medarbejdere og ledere, som hører
beboerrepræsentanterne i rådet.
Da forvaltningen har udarbejdet et notat til mødet d. 1. april 2020 har Seniorrådet
supplerende bemærkninger:
Alle kommunens plejehjem er samlet organisatorisk som ét plejecenter. Derfor
oplever især beboerne en vis afstand til såvel Plejecenterledelsen som det
kommunale beboer-pårørende-råd. Som tidligere anført er det måske en bedre idé
at lave lokale beboer-pårørende-råd på de enkelte plejehjem, hvor Seniorrådet og
Plejecenterledelsen deltager så man kan inddrage beboerne i arbejdet. Det burde
være nemmere at engagere nogle beboere, hvis de "kun" skal overskue at arbejde
med deres egne lokale forhold.
Disse lokale råd kunne evt. suppleres med et fælles pårørende-råd som kunne
opsamle og formidle mellem de enkelte afdelingers beboer-pårørende-råd.
Måske er det også vanskeligt at rekruttere beboere fordi de har begrænsede
ressourcer og hellere vil bruge ressourcerne i den enkelte
plejehjems/boligafdelings beboerdemokrati fremfor i det nuværende beboerpårørende-råd.

3.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2020
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Mødedatoer i 2020
Mandag den 6. jan.
Mandag den 3. feb.
Mandag den 2. mar.
Mandag 30. mar.
Mandag 4. maj.

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

Sted/lokale
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H - afventer
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6
7
8

Tirsdag den 2. juni
Mandag 10. aug.
Mandag 31. aug.

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

Mødelokale H - afventer
Mødelokale H
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
4.

Bemærkning til sag vedr. Ældretandpleje
Seniorrådet har aftalt at tage spørgsmålet om omsorgstandpleje og forebyggelse med til
næste overordnede beboer- og pårørende møde med Plejecentrene, når det bliver aftalt
efter COVID-19.

Allerød den 30. marts 2020
Kjel Bording Johansen
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