RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 30

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 10. august 2020

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale H – (kapacitet 8 deltagere og 6
tilhørere)

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

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

1.

Godkendelse af referat fra den 2. marts 2020 - orientering om aflyste møder
Mandag 30. mar.
Mandag 4. maj.
Tirsdag den 2. juni

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

Mødelokale H – aflyst
Mødelokale H – aflyst
Mødelokale H – aflyst

Seniorrådet har i videst muligt omfang afsendt høringssvar til ordinære og ekstraordinære
møder. Der har været afholdt telefonmøder med Direktør og Sundhedschef i forhold til
aktiviteter relateret til ældreområdet og Covid-19 situationen.

Beslutning

Til efterretning

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. Diæter
2. Orientering om indtræden af suppleant
3. Orientering fra formanden om Seniorrådets arbejde
4. Seniorrådets opgaver opsamling se pkt. 5 – (oversigt vedlagt som bilag)
1. Der udbetales diæter for ét møde til hele rådet for deltagelse via SKYPE
2. Til efterretning.
3. Formanden orienterede om et udbud for hjælpemidler
4. Sættes på som pkt. 5 og drøftes.

Beslutning

3.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

1. Ingen
Til efterretning.
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4.

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1. Analyse af fremtidens rehabilitering endelig version (tidligere været i høring og
seneste høringssvar medsendt som bilag)
2. Aktivitetstilbud til ældre hjemmeboende borgere og beboerne på Allerød
Plejecenter
3. Tilsyn med behandling af methotrexat i plejesektoren 2020.

Beslutning

4. Fordeling af fælleskommunal §18 pulje til frivilligt socialt arbejde 2020
1. Analyse af fremtidens rehabilitering
Nedennævnte første afdeling er en opsummering af SR høringssvar af 2. juni 2020
Kommunens ældre beboere anses som værende friske frem til de 80 år, men der er en
restgruppe både før og efter, som kan drage nytte af forebyggende indsats, der vil hjælpe
de pågældende til at forblive fysisk aktive og undgå ensomhed.
Seniorrådet peger på Foreningslivet i Allerød kommune som en potentiel faktor.
Foreningerne har mange gode tilbud til borgerne generelt, men der er en restgruppe af
åndsfriske borgere både under og over 80 år, der kan drage nytte af en forebyggende
indsats til at forblive fysisk aktive, være med i et fællesskab og undgå ensomhed.
Foreningernes tilbud er i denne sammenhæng et overset aktiv, og det fordrer, at tilbuddene
når ud til restgruppen. Seniorrådets informationsblad NY ALDER, der når ud til alle
borgene over 60 år, har tidligere haft en oversigt over foreninger, men af økonomiske
grunde har det beklageligvis været nødvendigt at foretage denne indskrænkning.
Seniorrådet foreslår, at siderne med foreningsoplysninger genoptages, og at kommunen
giver tilskud dertil.
Endnu en måde at nå ud til restgruppen er gågade-aktiviteter, hvor foreninger præsenterer
sig og tilbyder gratis ’prøvetimer’. Når det gælder kommunens egen rehabiliterende
indsats, så bør den udvides til at omfatte tilbud om forebyggende samt rehabiliterende
træningsindsatser og selvstændig træning i kommunens lokaler, og det skal være uden
gebyr-opkrævning.
Ovennævnte opstår ikke af sig selv!
Seniorrådet efterlyser en Frivilligkoordinator til frivilligområdet generelt og specifikt.

Ad Supplerende sagsfremstilling til SVBU’s møde d. 12.8. 2020
Der foreligger nu en supplerende sagsfremstilling kaldet ’transformationstiltag’. Seniorrådet
ser positivt på disse tiltag, som indebærer kompetenceudvikling, systematik og opsporing
af borgernes potentialer i hverdagen og øget ledelsesfokus.
Seniorrådet hæfter sig bl.a. ved ønsket om et systematisk samarbejde med
genoptræningsterapeuter omkring en tværfaglig indsats målrettet hjemmeboende parallel
til den foreslåede i hjemmeplejen.
Seniorrådet betragter de foreslåede tiltag som en kvalificeret udvikling, der lyder godt for
fremtidens rehabilitering, og Seniorrådet hæfter sig ved, at forslagene til servicereduktioner
udgår af analysen.
Transformationstiltagene kommer til at afspejle sig i kommende Kvalitetsstandarder for
rehabilitering i relation til Personlig pleje og Praktisk hjælp. Seniorrådet har tidligere i
høringssvar forholdt sig kritisk over for kvalitetstandardernes læselighed mv. Det er
forhold, der er væsentlige for formidlingen til borgerne og for borgernes forståelse af
kommunens tilbud. Seniorrådet ønsker, at opmærksomheden her på skærpes.

2. Aktivitetstilbud til ældre hjemmeboende borgere og beboerne på Allerød
plejecenter
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I ' Aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID' lægges op til
aktiviteter for hjemmeboende men dagsordenens Pkt. 9 overser åndsfriske, ensomme
ældre som af hensyn til eget helbred har holdt sig isoleret siden begyndelsen af marts.

3. Fælleskommunal pulje til §18
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

4. Tilsyn med behandlingen med risikomedicinen methotrexat i plejesektoren
Ved et anmeldt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderedes, at der var mindre
problemer af betydning for patientsikkerheden på Skovvang plejecenter.
På denne baggrund er iværksat, at den kommunale medicininstruks bliver reguleret,
således at det fremadrettet kommer til at fremgår, hvem der må håndtere denne form for
medicin, samt hvem der skal oplæres.
Seniorrådet tager redegørelsen til efterretning, og konstaterer at der er blevet handlet på
Styrelsens henstilling.

Derudover udtalte Seniorrådet sig om følgende sager:
Initiativsag vedr. Specialtandplejen i Allerød Kommune
Seniorrådet er for så vidt angår initiativsagen mere optaget af, hvilke forhold der er
gældende for omsorgstandplejen for ældre i kommunen.
Initiativsag nr. 23 og 41: Fritidsjob til unge på plejehjem m.v.
Seniorrådet har med interesse fulgt andre kommuners nytænkning, bl.a. Frederikssunds
kommune om at engagere unge med fritidsjob på plejehjem. Der er i sagens natur formelle
forhold og andet, der skal være i orden. Seniorrådet kan anbefale, at der arbejdes videre
med tanken.
På Engholm plejecenter er frivillige fra Senior-IT i gang med et fondsstøttet projekt: Smart
tv med touch funktion i en dagligstue, og det forlyder at frivilliggruppen på plejecentret
arbejder på at få tilsvarende skærm til de øvrige to dagligstuer. Projektet er beskrevet i en
video, der ligger på https://www.senior-it-alleroed.dk . Covid 19 situationen har bevirket, at
projektet ligger stille p.t.
I formålet med initiativet angives. at de unge mennesker tænkes at bidrage med ”hyggelig
stemning og en meningsfuld hverdag ved at tale med de ældre, høre historier om gamle
dage, spille kort eller læse højt” – det falder fuldkommen i tråd med fondsprojektets formål
med at have en smart tv-skærm i dagligstuen bl.a. til visuelle indslag, og da unge i
almindelighed har interesse for og er digitalt dygtige, så vil det udover at være en
motiveringsfaktor for at blive ansat også bidrage positivt til aktiviteterne og tiltrækningen for
plejehjemsbeboerne. De frivillige og de unge mennesker vil kunne samarbejde og øge
motivationen hos personalet om formålet: Skabe hyggelig stemning og en meningsfuld
hverdag.

5.

Beslutning

6.

Seniorrådets organisation ift. opgaveudvalg mv. drøftelse af roller i rådet
Rådets medlemmer bedes vurdere opgaver og tage stilling til eventuelle rokader ift. udvalg
og opgaver. Jf. bilag
Seniorrådet besluttede, at genoptage punktet vedr. organisationen og bedst mulig praksis
til mødet den 21. september 2020.

Jubilæumsarrangement – rammer for afholdelse og foreløbig status – planlægning
herunder billetsalg mandag den 14. september kl. 10.00-12.00. Afklaring af rammer

3

Beslutning

7.

Beslutning

8.

Beslutning

for opstilling af stole mv. teknisk udstyr / hjælpemidler. Det skal drøftes hvordan og
om projektet skal afholdes.
Seniorrådet beslutter at ansøge om at udsætte arrangementet med henblik på afholdelse i
2021. Formanden udarbejder en tekst som sendes til jubilæumsarrangement gruppen i
kommunen via Sekretariatet, og formanden for SR’s jubilæumsudvalg sender besked om
aflysning til Lone Kühlmann.

Det nye plejecenter - Seniorrådets opsamling ift. aktiviteter mv.
Her gives seneste status på det nye plejecenter og der lægges op til en oplistning af evt.
temaer som Seniorrådet vil følge op på i efteråret.
Helen Nielsen afrapporterer fra besøget for beboerpårørende rådet. Der er nu taget 3 huse
i brug af 4. Der justeres stadig ift. tekniske installationer. Seniorrådet forespørger på
muligheden for at se plejecentret evt. i forbindelse med dialogmødet med plejecentrene.

Billetsalg til Seniorbio 2021 – billetsalg den 3. september 2020. Praktiske forhold ift.
afstandskrav. Annoncering af billetsalg Allerød Nyt? Planlægning og retningslinjer for
Seniorbio ift. billetsalg og forestillinger i efteråret – status og aftaler.
Seniorfilmudvalget udarbejder annonce til Allerød Nyt deadline fredag den 21. august 2020
kl.12.00. Annoncen sendes til rådet og til Sekretariatet som indrykker den i Allerød Nyt.
Billetsalg fortsat den 3. september 2020. k

9.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
2. Nordgruppen afholdt møde (status) næste møde er den 20. oktober 2020
3. Bolig- og Trafikudvalget (status)
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (status dato på møde + evt. nyt
plejecenter)
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter (status og opsamling fra seneste
møde)
6. Sundhedsudvalget (status)
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)
8. Seniorfilmudvalget (status og særskilt pkt. 8)
9. Senior IT (status)
10. Skoven4 Aktivitetshus (status)
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (nyt blad udsendt)
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (status)

Beslutning

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden - Det næste møde er den 20. august 2020
kl.10.00-13.00, hvor der må sendes 1 deltager fra Seniorrådet Allerød Kommune
Kjel Bording Johansen/Jens Jacob Krintel
2. Nordgruppen afholdt møde. Næste møde er den 20. oktober 2020. Helen Nielsen
aftaler med Kjel Bording Johansen om tilbagemelding til Finn Kamper Jørgensen
vedr. skema om Danske Ældreråds mærkesager.
3. Bolig- og Trafikudvalget. Intet at bemærke.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen - status dato på møde + evt.
fremvisning af nyt plejecenter – sekretariatet følger op.
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – der skal være valg til nyt beboerpårørende råd, derudover refererede Helen Nielsen fra seneste møde. Der er ikke
aftalt ny dato for rådet.
6. Sundhedsudvalget - intet at bemærke.
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7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen – Der forventes afholdt møde den 20.
august 2020 kl. 13.00 – 14.00. Helen Nielsen, Dorte Hansen og Søren Jensen er
deltagere.
8. Seniorfilmudvalget jf. pkt. 8
9. Senior IT – der har været styregruppemøde den 9. juni 2020 og den 20. august
2020 er der møde igen. Der er instruktørmøde den 3. september 2020 kl. 10.00 og
aktiviteterne starter 1. september 2020.
10. Skoven4 Aktivitetshus – der har været køkkenmøde og sat fokus på oprydning. Der
er indkaldt til årsmøde den 25. august kl. 19.00
11. Redaktionsudvalg Ny Alder – Det næste nummer planlægges frem mod næste
Seniorrådsmøde og tages op på mødet den 31. august 2020.
12. Smagspanel – MAD til hver DAG – afventer ny mødedato for aflyste møder grundet
Covid19.

10.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2020

1
2
3
4
5
6
7
8

Mødedatoer i 2020
Mandag den 6. jan.
Mandag den 3. feb.
Mandag den 2. mar.
Mandag 30. mar.
Mandag 4. maj.
Tirsdag den 2. juni
Mandag 10. aug.
Mandag 31. aug.

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

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

Sted/lokale
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H – aflyst
Mødelokale H – aflyst
Mødelokale H – aflyst
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

Til efterretning.

11.

Status på pårørendes besøg på plejecentre jf. hjemmeside

Beslutning

Der henvises til hjemmeside og Seniorrådet vil gerne følge punktet.

12.

Evt. høringssvar på udbud om ortopædisk fodtøj

Beslutning

Høringsfristen er den 6. september 2020 og Seniorrådet vil evt. udarbejde et høringssvar til
næste møde.

13.

Evt.
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Carl-Erik Østberg har tilmeldt Seniorrådet til Aktiv Fritid den 26. september 2020.
Seniorrådet skal stå sammen med Senior-IT.
Der blev derudover udarbejdet en separat udtalelse til initiativsag vedr. digitalisering af
specialtandplejen og det blev nævnt at der i "Aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-iforbindelse-med-COVID" er der under Spor 1 Initiativ 1 et afsnit: "Hertil får kommunerne
mulighed for at prioritere midler til, at pårørende til ældre på plejehjem, og ældre i eget
hjem får mulighed for at tilgå mundbind og andre relevante værnemidler på bl.a. offentlige
og private samt selvejende plejehjem eller på andre offentlige steder, som fx hos
kommunen eller det lokale apotek i det omfang forsyningerne ikke mangler i
sundhedssektoren."

14.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Udfyldt af Sekretariatet

Allerød den 3. august 2020
Kjel Bording Johansen og Helen Nielsen.
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