Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
26. oktober 2020

Notat

Referat af Seniorrådsmøde 26. oktober 2020. Møde nr. 33
Mødested: Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, mødelokale H, kl. 8.30. Foto
planlægges af rådet i forbindelse med mødet.
Deltagere: Dorte Hansen, Jens Jacob Krintel, Helen Nielsen, Eric Brown, Kjel Bording
Johansen, Carl Erik Østberg, Henning Mortensen, Harris Spangshauge.
Afbud: Søren Jensen
Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 21. september 2021
Referat godkendt med bemærkning om at indføre nr. på dagsorden og
referat.

2.

Meddelelser fra formandsskabet
 Formanden orienterer om, at Søren Jensen fra Seniorrådet
udtræder af rådet.
 Opsamling fra mødet med formand SVBU
 Orientering om Ældre Sagens brev vedr. besøgsrestriktioner til
landets kommuner
 Orientering om aflysning af Vingsted Konferencen
 Foretræde for udvalget den 28. oktober 2020 kl. 8.00 – Kjel,
Helen og Eric.
 Seniorrådet takker for Søren Jensens indsats og sætter fordeling
af poster og organisering af udvalgsrepræsentation på til næste
møde den 30. november 2020. Der er pt. ingen suppleant til rådet
og rådet fortsætter derfor perioden ud med 8 medlemmer. Rådet
udarbejder en pressemeddelelse om udtrædelse af rådet.
 Seniorrådets høringssvar bedes sendt som separate dokumenter
efter aftale, således at de enkelte punkter og høringssvar kobles
sammen. Derudover blev Seniorrådet orienteret om at beløbet til
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3.

Beslutning

jubilæumsarrangementet kan beholdes til afholdelse i 2021.
Såfremt arrangementet aflyses skal beløbet tilbagebetales.
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Kjel Bording Johansen, Helen Nielsen og Eric Brown, deltager til
mødet med SVBU den 28. oktober 2020.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
 Strategi for fremtidens Ældreområde
Følgende høringssvar er fremsendt:
Seniorrådet har tidligere udtalt sig under SVBU’s arbejde op til, at der nu
foreligger en Strategi for fremtidens ældreområde. Vi anerkender og
værdsætter det omhyggelige arbejde, der nu foreligger som en strategi,
der bærer fremad og at strategien er dynamisk, idet den tages op én gang
årligt for justering med den nyeste viden og væsentligste ændringer.
For nylig blev der centralt afholdt et topmøde med interessenter fra
ældreområdet. Topmødet var foranlediget af Sundheds- og
Ældreministeriet. Seniorrådet bidrog med skriftligt input til dette topmøde,
og vi konstaterer god overensstemmelsen mellem vores input og
foreliggende Strategi for ældreområdet i Allerød Kommune. Strategien
bliver et vigtigt afsæt for en ny retning for ældreområdet og et vigtigt
instrument.
Seniorrådet anerkender, at det er et overordnet retningsgivende
dokument, men savner at strategien omfatter indlæggelsesforebyggende
tiltag og kompetenceoptimering i højere grad end beskrevet i tema 2 og
tema 3. Endelig ønsker Seniorrådet at strategien også i den
indholdsmæssige del omtaler samarbejdet med hospitaler som en vigtig
strategisk målsætning særligt ift. udskrivning og overgang mellem hospital
og kommunal pleje.
Seniorrådet efterspørger stadig noget konkret om bofællesskabsformer og
fysiske placering, og noget konkret om de seniorboliger der tænkes i
forbindelse med det ny plejehjem syd for Sortemosevej.
Seniorrådet ser det som en positiv udvikling at Genoptræning og
Aktiviteten på Engholm samles i bymidten – og at der tænkes stort.
Ad. Tema 2: Den indholdsmæssige udvikling. I indledningen til vores
høringssvar refererer vi til topmødet om ældreomsorg og værdighed i
ældreplejen. Det er forventeligt, at der kommer et nationalt udspil. Med en
strategi for fremtidens ældreområde er vi nok allerede på forkant med
strategiens fokus på kulturudvikling på plejecentrene og styrkelse af
kommunikation – på dette punkt burde også ’frivillige’ være nævnt, idet de
udgør eller kan være med til nævnte kulturudvikling.
Strategien omtaler rehabilitering overordnet men mangler omtale af bl.a.
basal balance- og styrketræning, der er vigtige træningsformer for ældre
hjemmeboende. Seniorrådet vil anbefale at dette fremhæves som en vigtig
forebyggende indsats som særligt er gældende for den kategori af borgere
som med vejledning og få indsatser kan styrke og bevare egne ressourcer
længst muligt.
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På side 13 og side 14 under MÅL i Værdighed i ældreplejen siges:
”Pårørende (skal) opleve at blive mødt, inddraget og få mulighed for at
kunne bidrage aktivt.”
Seniorrådet er af den formening, at der skal være et beboer-pårørende råd
på hvert enkelt plejecenter, der samarbejder om forholdene lokalt på
plejecentret. Det vil være en resurse bl.a. til styrkelse af værdighed i
ældreplejen. Det kunne iværksættes som en forsøgsordning på et enkelt
plejecenter, og ud fra erfaringerne med det udbredes generelt til alle
plejecentrene.
Rekruttering og fastholdelse. Sidst men ikke mindst omhandler strategien
rekruttering og fastholdelse. Der er rigtige og gode ideer til dette ikke så
lette område. Seniorrådet bemærker, at der i Allerød indenfor
plejesektoren er en høj grad af dimensionering (75 %). Vi bemærker også,
at der tænkes i kompetenceudvikling og introduktion samt
vejlederfunktion og sproglig udvikling, og at der skal udarbejdes en
kommunikationsstrategi for ældre- og sundhedsområdet. Seniorrådet
ønsker tillige at der arbejdes med kulturel indsigt i forlængelse af arbejdet
med den sproglige udvikling.
Den bygningsmæssige udvikling skal skabe optimale rammer for
studerende i plejesektoren. Seniorrådet anser ovennævnte som
hensigtserklæringer – gode hensigtserklæringer, som kun vil blive
almindelig praksis, når Mål, Udmøntning, Effektmål og Planopfølgning
finder sted (s.19). Seniorrådet ser frem til at følge udviklingen.
Temaer der vil blive drøftet i 2021
Bl.a. Frivillighed og Pårørende- og borgerinddragelse
I 2018 udarbejdede kommunen i samarbejde med frivillige en Håndbog:
Frivillig indsats på Allerød plejecenter, så grundlaget for en udvikling af
dette område er formelt lagt. Seniorrådet ser frem til at blive inddraget,
når temaet bliver drøftet i 2021.
I Seniorrådets publikation Ny Alder opfylder vi vores forpligtelse om
orientering om ældres forhold. I kommende dec. 2020 bringer vi blandt
andet en artikel om frivillige i en coronatid og om det netop overståede
valg til Beboer- og Pårørenderåd.
Seniorrådet ser frem til at blive inddraget i den konkrete udmøntning af
strategien.
4.

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget


Beslutning

5.

Ingen sager til orientering pt. bemærk dog kommissorium for
opgaveudvalg vedrørende velfærd i Allerød Kommune
Ingen bemærkninger til dette punkt.

Temaer til dialogmøde med Allerød Plejecenter den 10. november 2020
(Afventer Covid-19 situation)
Seniorrådet har forslag om følgende punkter til drøftelse.
 Aktiviteten på det nye plejecenter
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6.
Beslutning

Tværkommunale samarbejder på plejecenterområde vedr.
Sundhedsstyrelsens pulje
 Plejecentrenes forventning til øvrige puljer ældre- og
sundhedsområdet efter ældretopmødet i Danmark.
Ovenstående punkter sættes på som forslag til mødet med plejecentrene.
Afklaring forestår om afholdelse og evt. retningslinjer i forbindelse med
mødet. Sekretariatet følger op på dette og melder tilbage til rådet.

Seniorrådsvalg 2021 – (Der arbejdes på at repræsentanter fra
valgsekretariatet deltager og drøfter afholdelse af valg 2021)
Repræsentanter fra valgudvalget præsenterede forskellige valgformer og
drøftede muligheder for afholdelse. Seniorrådet har tilkendegivet at der
ønskes afholdt fremmødevalg og det blev besluttet at repræsentanter fra
Seniorrådet deltager i en rundtur til de foreløbige valgdistrikter særligt
Lillerød og Ravnsholt, (evt. Skovvang) med henblik på lokaliteter og
valgafholdelse. Der skal udarbejdes en sag til byrådet om valgafholdelse.
Seniorrådet har udpeget interesserede til besigtigelse og afventer dato for
evt. rundtur.

7.
Beslutning

Seniorrådets nedsættelse af valgsekretariat
Sagen genoptages på næste møde. Dato for besigtigelse af valgsteder
meldes tilbage. Foreløbige interesserede deltagere er: Henning Mortensen,
Harris Spangshauge, Carl Erik Østberg, Kjel Bording Johansen, Eric Brown
og Jens Jacob Krintel.

8.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1.
2.
3.
4.

Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
Nordgruppen (evt. opfølgning fra møde den 20. oktober 2020)
Bolig- og Trafikudvalget (status) – høringssvar afsendt
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen møde aftalt den 10.
november 2020 kl. 15.00-17.00 Demens Plejecenter Skovvang, Poppelvænget 4,
3450 Allerød
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter næste møde 14. december 2020
6. Sundhedsudvalget (status)
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status) evt. temaer til seniorrådet?
8. Seniorfilmudvalget (status)
9. Senior IT (status)
10. Skoven4 Aktivitetshus (status)
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (status)
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (status)

Beslutning

1
2
3
4
5
6

Regions Ældreråd Hovedstaden. Møderne er udsat resten af året.
Nordgruppen. Referat udsendt til orientering.
Bolig- og Trafikudvalget – Høringssvaret vedr. trafikplanen rundsendes til
resten af rådet.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen. Jf. pkt. 5.
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter. Til efterretning.
Sundhedsudvalget. Til efterretning.
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7
8
9
10
11
12

9.

Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen. Mødedato er ikke fastsat og
Seniorrådets repræsentation i dette udvalg tages op på næste møde.
Seniorfilmudvalget. Seniorrådet fortsætter aktiviteterne med Seniorbio.
Fremover skal der bæres mundbind i biografen.
Senior IT. Senior IT afholder møde den 27. oktober om aktiviteterne fremover.
Senior IT gør en del aktivitetsmæssigt i forhold til at begrænse Covid 19 risiko.
Skoven4 Aktivitetshus. Der er ved at blive udarbejde nye oversigter over
opstilling i mødelokaler.
Redaktionsudvalg Ny Alder. Redaktionsudvalget sammensætter bladet den 6.
november 2020. Ny Alder forventes omdelt inden jul.
Smagspanel – MAD til hver DAG. Der er modtaget et nyhedsbrev af Covid 19.
Aktiviteterne har været neddroslet grundet Covid. Der vil blive leveret til mad til
smagspanelet, sådan at vi kan smage maden hjemme og så sende
vurderingsskemaerne retur til Mad til hver Dag. Seniorrådet har aftalt at
maden hentes den 2. december 2020 og så fordeles internt.

Udarbejdelse af Ældre- og værdighedspolitik (proces og orientering)
Helen Nielsen, Eric Brown, Jens Jacob Krintel og Kjel Bording Johansen
tilkendegiver interesse i at blive inddraget i udarbejdelsen af Ældre- og
Værdighedspolitik. Rådet foreslår kombination af fysiske arbejdsmøder og
evt. udveksling af dokumenter pr. mail. Tidsplan afventer nærmere
konkretisering.

10.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2020.
Mødedatoer i 2020

Tidspunkt

Sted/lokale

Mandag 30. nov.

kl. 8:30-11:30

Mødelokale H

Beslutning

Til efterretning.

11.

Evt.
Dorte Hansen rundsender foreløbige datoer vedr. vagter til Senior Bio i
foråret 2021.

12.
Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter
Udfyldt i henhold til retningslinjerne.
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