Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
22. november 2021

Notat

Referat til Seniorrådsmøde 22. november 2021. Møde nr. 46
Mødetid 8.30 – Mødested: Rådhuset mødelokale H.
Deltagere: Kjel Bording Johansen, Eric Brown, Helen Nielsen, Jens Jacob Krintel, Henning Mortensen,
Dorte Hansen, Carl-Erik Østberg.
Afbud:

Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 25. oktober 2021
Til efterretning

2.

Meddelelser fra formandsskabet – bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

1. Høringssvar til kommuneplan afsendt og bringes i den fulde længde i
Ny Alder.
2. Møde med FOMA den 25. oktober 2021 status. Afholdt med oplæg fra
Rudersdal. Har åbent hus om fredagen i lokale F, biblioteket på 1. sal.
Medlemskab 200 kr. pr. forening. Individuelt medlemskab er muligt.
3. Danske Ældreråds møde med Regeringen til efterretning.

3.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Pkt. 3 Revision af strategi for fremtidens ældreområde
2. Pkt. 4 Strategi for fremtidens ældreområde: Fordeling af midler til nye
temaer
3. Pkt. 5 Kvalitetsstandarder Ældre- og Sundhed 2022
4. Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog efterår 2021
Pkt. Revision af strategi for fremtidens ældreområde

Beslutning
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Seniorrådet var ved udarbejdelsen af Strategi for udvikling af
ældreområdet (2020) medinddraget, og supplerende temaer er nu
indarbejdet i den foreliggende strategi og dermed de tre temaer for
udviklingen af ældreområdet frem til år 2030: Den fysiske kapacitet, den
indholdsmæssige udviklingsretning og rekruttering mv. Store og krævende
områder hvoraf den fysiske kapacitet har fået Seniorrådets kommentarer i
Kommuneplanen
Til de tre nye temaer der er indarbejdet i den foreliggende Strategi for
ældreområdet
1. Frivillighed
2. Bruger- og pårørendeinddragelse
3. Tillid til faglighed og selvledelse
har Seniorrådet følgende bemærkninger:
Ad. Frivillighed.
Seniorrådet støtter den frivillige indsats i plejesektoren, i Hjemmeplejen og
i øvrigt. Ligesom der er vanskeligheder med rekruttering af personale disse
steder, så erfarer Seniorrådet også vanskeligheder med at komme i gang
med den frivillige indsats i plejesektoren efter corona-nedlukningen. Der er
foreninger der nedlægges eller har få frivillige tilbage. Der er brug for et
løft og et sammenhold og et engagement og en støtte til de frivillige, der
trods alt er på området. Der er gode takter i det supplerende tema. De
gengives her:
a) Styrke organisering, rammer og vilkår for frivilligt arbejde.
b) Styrke kompetenceudvikling af ledere, medarbejdere og frivillige til
samarbejdet om at skabe muligheder for et godt ældreliv og en værdig
ældrepleje.
c) Styrket samarbejde på tværs af plejecentre og i Hjemmeplejen om
frivillig indsats.
d) Mere fleksibilitet i anvendelsen af §18 midler til f.eks. pleje af
frivillige og frivillig indsats, som ikke sker i regi af en frivillig forening.
(Fællesforening for alle plejecentre som forslag)
Rekruttering, idemæssig udvikling og samarbejde imellem de frivillige
kommer ikke af sig selv – en målrettet og vedholdende indsats skal til.
Ad. Bruger- og Pårørenderåd
Seniorrådet har deltaget i det tidligere centrale Beboer- og Pårørenderåd.
Seniorrådet ønsker fortsat at have en informations, samarbejds- og
observatørrrolle i de enkelte råd.
Ad. Den fysiske kapacitet
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Seniorrådet har i vores høringssvar til Kommuneplanen bl.a. gjort
opmærksom på behovet for endnu et plejehjem i perioden 2028 – 2030, et
varmtvandsbassin som led rehabilitering og genoptræning samt
udbygning af ældreegnede boliger.
Ad. Rekruttering og fastholdelse
Det er en udfordring. Strategien angiver en række temaer og aktiviteter,
der skal gøre det attraktivt at arbejde på ældreområdet i Allerød.
Rekruttering er et stort problem både i Allerød kommune og på landsplan.
Ad. Fremtidens rehabilitering
I oplægget til punktet står: "På indholdssiden sætter strategien retning for
en udvikling af ældreområdet, hvor fremtidens rehabilitering og en god og
værdig ældrepleje er hjørnestene. Der arbejdes fortløbende på at
videreudvikle ældreområdet med afsæt i rehabilitering og værdighed og
der afrapporteres løbende til fagudvalget om udviklingen og
implementering af de aktiviteter, som strategien angiver."
Igen omtales rehabilitering, men der er behov for mere konkret
opmærksomhed omkring både forebyggelse og rehabilitering. En tidligere
indsats på disse områder kan bidrage til at mindske eller udsætte behov
for pleje.
Seniorrådet savner i fremtidens ældrestrategi også en uddybning af
kommunens strategier ift. den forventede opgaveglidning fra
hospitalssektoren i de kommende år.
Pkt. Strategi for fremtidens ældreområde: Fordeling af midler til nye
temaer
Seniorrådet tager opstillingen og fordelingen til efterretning.
Pkt. Kvalitetsstandarder for Ældre-og Sundhed 2022
Generelt om læsbarhed og læselighed:
Det er en omfattende revision, hvor layout og farvepalet er blevet mere
harmonisk.
Målgruppen for kvalitetsstandarderne omfatter givetvis folk med nedsat
syn, hvilket der skal tages hensyn til, når man vælger skrifttype og
skriftstørrelse!
Skrifttypen skal være med seriffer/såkaldt fødder som f.eks. Garamond,
Georgia eller Times New Roman.
Der er behov for regulær korrekturlæsning, f.eks. ”får/for”
Faktabokse, der deles over et sideskift, bør undgås
På alle sidefødder skal der stå ”Kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed
2021”
Vedr. hjælpemidler. Det synes bemærkeligt, at en albue-stok karakteriseres
som et gode, og set i samme lys så er en el-scooter et nødvendigt
hjælpemiddel til at bevare mobilitet og undgå social isolation.
Vedr. Pleje og Omsorg. Seniorrådet har, affødt af uheldige udskrivelser fra
hospitalet og ved overgangen til kommunen, fokus på forbedringer.
Kvalitetstandarden for Hjemmesygepleje er overfladisk og har brug for
forbedring.
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Seniorrådet er af den mening, at serviceniveauet for antal bad bør være
det samme på plejehjem og i hjemmeplejerregi.
Tøjvask hver 14. dag kan synes ringe i hyppighed i betragtning af
målgruppen og mængden af tøj.
I øvrigt:
-

Det forekommer uklart, hvordan visitator kontaktes, og der bør være et
kontaktnummer uden for rådhusets åbningstid.
Der er noget, der kan tale for et samlet værk, da relevant materiale
umiddelbart kan udskrives og udleveres af personalet fra det samlede
materiale. Borgeren uden digitale færdigheder og
udskrivningsmuligheder bliver stillet dårligt. Det kan også tænkes, at
borgere der er fritaget for digital selvbetjening også er ude af stand til at
rekvirere ansøgningsskema via e-mail. Det stiller krav til øget hjælp fra
visitator og plejepersonalet.

Et samlet Seniorråd efterlyser helt generelt, at åbningstiderne for Rådhusets
telefoniske åbningstid udvides, da der fra baglandet ofte høres vanskeligheder
med at få kontakt til Forvaltningen m.m.

Pkt. Effektiviseringskatalog 2021 efterår
Taget til efterretning.

4.Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget.
1. Spørgsmål og svar ifht. Alternative modeller for at øge
plejeboligkapaciteten.
Beslutning
1. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning og afventer med
interesse den videre proces frem mod beslutning af model for det
kommende plejecenter i Sortemoseområdet. Seniorrådet er af den
opfattelse at kommunen er så dygtig til at drive et plejehjem og
derfor bør selv kunne løse den opgave.

5.Henvendelse vedr. overgang mellem hospital og kommune – overordnet
niveau. Status og perspektiver.
Beslutning

Der er udsendt en pressemeddelelse og rådet afventer invitation til videre
drøftelse fra Nordsjællands Hospital. Den konkrete henvendelse tages op
på principielt niveau ift. kommunen og regionen. Der er aftalt møde med
borgmester, Sundheds- og velfærdsdirektør og borgeren. Seniorrådets
formand er inviteret.

6.

Dialogmøde om forebyggende indsats og demens på mødet den 22.
november kl 9.00-9.45. Ældre- og Sundheds repræsentanter.
Orienteringen taget til efterretning. Rapport tilsendes rådet samt link til
Alzheimerforeningens hjemmeside i forbindelse med referatet.

Beslutning
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7.

Beslutning

8.
Beslutning

9.

Status på dialogmøde med plejecentrene? – evt. under meddelelser fra
formand/næstformand.
1. Bemandingen på plejecentrene
2. Beboer pårørende samarbejde (rådene) status
3. Klippekortsordning udmøntning af ordningen status
4. Samarbejdet med frivillige og unge ansatte under 18 år
Møderne er aflyst og Seniorrådet beslutter, at de afholdes med det nye
råd. Derudover tages emnet kvalitetstandarder med på dagsordenen.

Økonomi Seniorrådet 2021 (status)
Evt. Danske Ældreråd kontingent 2022?
Sidste oplæg vedr. økonomi til Seniorrådet. Kontorholdsmidler afklares.
Danske Ældreråds kontingent for 2022 betales efter aftale.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1.

Regions Ældreråd Hovedstaden møde afholdt den 26. oktober kl. 10-13. afventer
status.
2. Nordgruppen (status).
3. Bolig- og Trafikudvalget. (handicappladser, kommuneplan)
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (Møde den 27. oktober kl. 14-16
Lyngehus Oasen v. jf. pkt. 7)
5. Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (afventer).
6. Sundhedsudvalget (status)
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status) - Seniorrådets samarbejde med
Ældre Sagen - tilbagemelding afventer, idet formanden kontakter formanden om
møderækken/samarbejdet ønskes genoptages. Formanden for Ældre Sagen ønsker
gerne et møde med Seniorrådsformanden for at aftale fremtidig samarbejdsformer.
Seniorrådets formand tager initiativet til mødet.
8. Seniorfilmudvalget (sæsonen er i gang. Der er solgt 268 billetter. Økonomi afklares).
9. Senior IT (status fra bestyrelsesmøde den 26. oktober).
10. Skoven4 Aktivitetshus (status opsamling fra møde den 27. oktober 2021)
(elevatorskakt hvad er lavet tårn/indgang?)
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (Redaktionsmøde og procesplan, deadline mv. status)
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (status).

Beslutning

1. Der er indkaldt til møde Regionsældrerådet den 25. november 2021
(Eric og Kjel deltager)
2. Der aftalt møde i Region Nord Ældrerådet den 29. november 2021
(Kjel og Eric deltager)
3. Bolig- og Trafikudvalget – handicap P-pladser afklaret og
høringssvar afgivet til kommuneplanen.
4. Møderne aflyst og aftales med det nye seniorråd – dialogmøde
med Plejecentre og hjemmepleje.
5. Beboer- og pårørende for Allerød Plejecenter (afventer videre
beslutning)
6. Sundhedsudvalget (intet at bemærke)
7. Seniorrådets samarbejde med ÆldreSagen, intet at bemærke evt.
møde aftales i det nye år.
8. Seniorfilmsæsonen - økonomi er afklaret. Coronapas stikprøver v.
forevisninger.
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9. Senior IT, intet at bemærke
10. Skoven 4 Aktivitetshus. Døråbningen i tårnet er installeret.
Formanden for Skoven 4, kontakter kommunen vedr. øvrig
døråbning ind til 1. salen eller v. hovedindgangen vedrørende
elevator.
11. Redaktionsudvalg Ny Alder der er møde i Valby den 23. november
2021 vedr. trykkeri af bladet.
12. Smagspanel Mad til Hver dag – intet at bemærke.

10.

Seniorrådsvalg 2021 – opsamling
 Resultat
 Overlevering (6. december kl. 13.00 – 15.30)
 Konstitueringsmøde (29. november nyt råd kl. 13.00 – 15.00)




Beslutning

11.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

8.30 – 11.30

Virtuelt møde TEAMS

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

torsdag den 29. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

6

mandag den 31. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

7

mandag den 9.
august
mandag den 6.
september
mandag den 27.
september

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.00 – 11.00

mandag den 25.
oktober
mandag den 22.
november
Mandag den 6.
december

8.30 – 11.30

Mødelokale H, Eric B
deltager delvist pt., bemærk
mødet er flyttet til kl. 8.00.
Mødelokale H -

8.30 – 11.30

Mødelokale H

13.00-15.30

Mødelokale F – foreløbigt
kan ændre sig (frokost)

2

8
9

10
11
12

Beslutning

Offentliggjort v. pressemeddelelse og lægges på hjemmesiden
Overlevering under afklaring –
Konstitueringsmøde under afklaring -

Til efterretning.
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12.

Evt.


Afslutning for rådets virke –

Beslutning

Onsdag den 15. december 2021 – (kl. 12.00 Helen Nielsen).

13.

Elektronisk registrering vedr. diæter – opfølgning vedr. diæter
mødedatoer
Udfyldt

Beslutning
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