Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
30. november 2020

Notat

Referat til Seniorrådsmøde 30. november 2020. Møde nr. 34
Mødested: Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, mødelokale H, kl. 8.30.
Deltagere: Dorte Hansen, Jens Jacob Krintel, Helen Nielsen, Eric Brown, Kjel Bording
Johansen, Carl Erik Østberg, Henning Mortensen.
Afbud: Harris Spangshauge
Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 26. oktober 2021
Til efterretning med bemærkning om at referat er tilføjet møde nr. og at
dagsorden også skal tilføjes møde nr.

2.

Meddelelser fra formandsskabet
1. Strategi for fremtidens ældreområdet – vedtaget
2. Information fra første arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse
af ny Ældre- og Værdighedspolitik i Allerød Kommune.
3. Rundsending af notits om hjemmeplejen fra Allerød Kommune
1. Til efterretning med bemærkning om vigtigheden af
versionsstyring af dokumenter
2. Referat fra første arbejdsgruppemøde sendes rundt til hele
seniorrådet af formanden
3. Til efterretning

Beslutning

3.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1.
2.
3.

Kvalitetsstandarder 2021 (høringssvar tirsdag den. 1. dec. 2020)
Alternative modeller for at øge plejebolig kapaciteten
Kommissorium for sundhedspolitik
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Beslutning

1.

Høringssvar Kvalitetsstandarder 2021:

Seniorrådet bemærker med glæde at allerede nu er mange af tidligere års
kommentarer vedrørende læselighed og læsbarhed indarbejdet i de foreliggende
udkast.
Seniorrådet efterlyser en ensartet terminologi i forhold til brugen af plejecenter,
plejehjem i forhold til kvalitetsstandarderne.
I enkelte af Kvalitetsstandarderne er der småting, som bør rettes:
Midlertidigt ophold:
De midlertidige pladser ligger i forbindelse med plejecenter Engholm på
Rådhusparken 58, 3450 Allerød. Aflastningsophold foregår enten på
Engholms midlertidige pladser eller på demensplejecenter Skovvang,
Poppelvænget 4, 3450 Allerød
På s. 2 med overskriften: Hvor kan du komme på midlertidigt ophold
handler hele afsnittet om ’aflastningsophold’, men et midlertidigt ophold
behøver nødvendigvis ikke at være et aflastningsophold. Er der
begrebsforvirring i dette afsnit?
Personlig pleje:
Sprogfærdigheder er vigtige i mødet mellem beboeren og hjælperen
Obs: Region -> religion (s.6)
Plejeboliger
Opholdsted -> opholdssted
På grund af de mange rettelser er det svært at gennemskue om
sideinddelingen bliver vellykket.
Faktaboksene i dokumentet om plejeboliger trænger til en lysere
baggrundsfarve.
Obs: det er muligt i mod > imod
Forebyggende hjemmebesøg
Kolonneoverskriften: Hvem kan få et forebyggende besøg eller deltage i et
fællesarrangement:
Skemaet er ikke tilstrækkeligt oplysende. Det er vanskeligt at gennemskue,
hvordan og hvornår man får en personlig invitation. Seniorrådet mener, at
dette må beskrives mere udførligt. Forebyggende hjemmebesøg er vigtige
af hensyn til opsporing af sårbare mennesker.
Hjemmesygepleje
Obs! Adressen til Lyngehus skal korrigeres
Problemer med sideinddeling af faktabokse
Afsluttende bemærkninger:
Et fremtidigt samlet dokument med alle kvalitetstandarderne kunne udformes som
ét samlet struktureret dokument, hvor strukturen understøttes af kapitelinddeling
eller lignende.
Seniorrådet har noteret sig, at serviceniveauet med hensyn til bad og rengøring er
forskelligt afhængig af om det foregår i eget hjem eller i plejebolig. Seniorrådet vil
anbefale at serviceniveauet øges i forhold til bad og rengøring så det samlede
serviceniveau gøres ens ved næste budget.
Seniorrådet vil anbefale at klagevejledningen generelt gennemgås, således at det
tydeliggøres, hvordan sagsbehandlingen er for klager.
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2.

Høringssvar: Alternative modeller for at øge
plejeboligkapaciteten

Seniorrådet har noteret sig punktet som en orientering. Vi er ikke opsatte på, at
der kan blive tale om et Friplejehjem, da det ikke tæller med i den planlagte
kapacitet, og vil påvirke kommunens egen plejeboligkapacitet. Seniorrådet følger
udviklingen og ser frem til den videre udvikling på området.

3.

Høringssvar: Kommissorium for sundhedspolitik

Seniorrådet anbefaler at udvalget beslutter Forvaltningens forslag tre og således
sikrer, at politikken udarbejdes med størst mulig inddragelse af borgere,
foreninger og Seniorrådet.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1.
2.
3.
1.

Opfølgning til budget 2021-2028
Effektiviseringskatalog – efterår 2020
Koordinerede tilbud om genoptræning og aktivitetscenter
Høringssvar: Opfølgning til budget 2021-2028

Seniorrådet tager punktet til efterretning, og bemærker, at klippekortordningen er
beskåret. Seniorrådet ønsker at klippekortsordningen tilbageføres til det
oprindelige niveau i de kommende budgetter for Allerød Kommune.

2.

Høringssvar: Effektiviseringskatalog – efterår 2020

Seniorrådet har ingen bemærkninger til dette punkt

3.

Koordinerede tilbud om genoptræning og aktivitetscenter

Seniorrådet tager punktet til efterretning og ser frem til at høre mere om
kapacitetsudviklingen på genoptræningsområdet herunder vedligeholdelses
træning. Det er vigtigt at sikre, at der bliver den nødvendige kapacitet for både
genoptræning og aktivitetscentret i kommunen, og at sammenhængen med
genoptræning og de midlertidige pladser, samt Hjemmeplejen på Engholm
tilgodeses.

5.

Seniorrådets organisering – afklaring af underudvalg og opgaver – bilag
vedhæftes.

Beslutning

Bilaget med underudvalg og organisering er opdateret og sendes ud med
referatet til Seniorrådet.

6.
Beslutning

Seniorrådets nedsættelse af valggruppe til valgsekretariat.
Seniorrådet nedsætter en valggruppe bestående af Dorte Hansen, Eric
Brown, Kjel Bording Johansen og Carl-Erik Østberg.

7.

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

Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
Nordgruppen (status)
Bolig- og Trafikudvalget (status)
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4.

Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (opfølgning af møde den 10.
november.)
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter næste møde 14. december 2020
6. Sundhedsudvalget (status)
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)?
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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

8.

Regions Ældreråd Hovedstaden (status) – mødet aflyst der forventes møde igen i
foråret 2021.
Nordgruppen - næste møde er ikke afklaret.
Bolig- og Trafikudvalget - intet at bemærke.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen - referat fra mødet imødeses.
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter planlagt næste møde 14.
december 2020.
Sundhedsudvalget - Helen Nielsen indkalder til næste møde.
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen - intet at bemærke.
Seniorfilmudvalget - ny sæson startet og plan for vagter opdateret.
Senior IT - afholder styregruppe/bestyrelsesmøde den 15. december og den 5.
januar 2021. Instruktørmøde den 8. december 2021.
Skoven4 Aktivitetshus - intet at bemærke.
Redaktionsudvalg Ny Alder - bladet uddeles i uge 50 og 51.
Smagspanel Mad til hver Dag - smagspakker omdeles den 1. december til
panelets deltagere fra Allerød Kommune.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2020.
Mødedatoer i 2020

Tidspunkt

Sted/lokale

Mandag 30. nov.

kl. 8:30-11:30

Mødelokale H

Beslutning

Til efterretning.

9.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

1

mandag den 4. januar

8.30 – 11.30

Mødelokale H

2

8.30 – 11.30

Mødelokale H

3

mandag den 1.
februar
mandag den 8. marts

8.30 – 11.30

Mødelokale H

4

tirsdag den 6. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

5

mandag den 3. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

6

mandag den 31. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

7

mandag den 9.
august

8.30 – 11.30

Mødelokale H
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8
9
10
11

mandag den 6.
september
mandag den 27.
september
mandag den 25.
oktober
mandag den 22.
november

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

Beslutning Til efterretning bemærk at dagsorden til mødet 4. januar 2021 forventes
udsendt omkring den 23. december 2020.

10.

Evt.
1.

Hemingway klub. Henvendelse til Kjel Bording Johansen som sørger
for tilbagemelding.

11.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Udfyldt i henhold til retningslinjerne
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