RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 8

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 25.06.2018

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale F.

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

TILSTEDE: Henning Mortensen, Carl Erik Østberg, Dorte Hansen, Bente Hjorth, Helen Nielsen, Eric
Brown, Elsie W. Andersen, Jens Jacob Krintel.
AFBUD: Kjel Bording Johansen,
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 28. maj 2018
Godkendt

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Høringssvar vedr. vaskeservietter
 Frivillige på plejecentrene jf. den 21. juni 2018 orientering. Næste møde 27.
august 2018 og fælles med seniorråd den 21. september 2018.
 Til efterretning
 Bente Hjorth og Helen Nielsen har været til møde med Allerød Plejecenter omkring
frivillige på plejecentrene i Allerød. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal
mødes igen, hvor rammer og muligheder for frivillige drøftes og defineres på tværs
af plejecentrene og i samarbejde med frivillige som allerede er engageret på de
forskellige plejecentre.

Beslutning

3.

Sager til høring fra udvalg

Beslutning

SVBU 26. juni 2018

Til efterretning

4.

Sager til orientering fra udvalg

Beslutning

SVBU 26. juni 2018
 Fælleskommunal § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde afgørelser 2018
 Status på forebyggelsespakker
 Status på patientforløb for kronisk sygdom
 Orientering om lovændring på de sociale område samt årlig behandling af
danmarkskortet over omgørelsesprocenter
 Orientering om status for bero af udbud af genoptræning og
varmtvandsbassin samt tidsplan.
 Fælleskommunal § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde afgørelser 2018
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Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om fordelingen af midler fra den
Fælleskommunale § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland til
efterretning.
Seniorrådet har ingen bemærkninger til hverken kriterier i forbindelse med
ansøgningerne eller fordelingen af de i alt 275.000,- kr.


Status på forebyggelsespakker

Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om status for implementering af
forebyggelsespakker i kommunen til efterretning og anerkender intensionen i
forebyggelsespakkerne om at styrke folkesundheden generelt.
Endvidere finder Seniorrådet det tilfredsstillende, at Allerød Kommune arbejder
systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse, men det er tankevækkende, at
indsatserne foregår søjleopdelt med sparsom tværgående koordinering og at få
indsatser monitoreres og kvalitetssikres ved brug af evalueringsværktøjer.


Status på patientforløb for kronisk sygdom

Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om status vedrørende udvikling og
implementering af patientforløbsprogrammerne for kronisk sygdom, som er en del
af Sundhedsaftalen, til efterretning.
Seniorrådet ser med tilfredshed, at kommunen ved målrettet indsats har arbejdet
for at udvikle og implementere patientforløbsprogrammer for nedstående kroniske
sygdomme:
-

KOL
Type 2 diabetes
Hjerte-kar sygdomme
Kræft
Lænde-ryg lidelser

Seniorrådet anerkender formålet med at styrke den enkeltes forståelse for egen
situation for derved bedre at kunne foretage sunde valg samt tage ansvar for egen
tilværelse.
En vigtig forudsætning for at kunne fortsætte den positive udvikling er den fortsatte
fokus på kompetenceudviklingen af det relevante frontpersonale.
Seniorrådet bemærker, at der er sket en positiv henvisnings frekvens fra læger og
hospitaler særligt i de seneste par år fx 2017 med 140 henvisninger og i år 2018
allerede 100 henvisninger i de første 5 mdr. Seniorrådet ser udviklingen som
værende meget positiv og forventer en fortsat positiv udvikling og en tydelig
synliggørelse af muligheden for tilbuddet.


Orientering om lovændring på det sociale område samt årlig behandling af
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter

Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om Folketingets ændring den 29. maj
2018 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og noterer
sig, at lovændringen efter ikrafttrædelsen pr. 1. juli 2018 indeholder elementer
vedrørende:
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-

Sagsbehandlingsfrister for behandling af afgørelser, som Ankestyrelsen har
hjemvist
Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside
Årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter

Seniorrådet noterer sig ligeledes den relativ høje omgørelsesprocent på 33 % for
2017 af hjemviste og ændrede sager i forhold til realitetsbehandlede sager, og at
klagerne for området ældre og sundhed primært omhandler hjælpemidler samt i
mindre grad forbrugsgoder og almene boliger.
Seniorrådet ønsker en oversigt over, hvilke hjælpemidler der er ansøgt om og der
er givet afslag på, da vi gerne ser et fald i de i årlige omgørelsesprocenter.


Orientering om status for bero af udbud af genoptræning og
varmtvandsbassin samt tidsplan

Seniorrådet følger sagen med stor opmærksomhed.

5.

Aflastning for pårørende til demens – serviceloven – demenskoordinator (Kate Espe)
ca. 9.30

Beslutning

Oplæg v. Kate Espe – Præsentationen eftersendes til Seniorrådet.

6.

Danske Ældreråd orientering





Beslutning






7.

ÆldreSagen – høringsønske /
Rådighedsbeløb borgere på plejecenter (jf. undersøgelse)
Danske Ældreråd tilbyder at råd kan søge midler til deltagelse i konference
og lign.
Konference Vingsted Konference Det nære Sundhedsvæsen og
Sundhedsaftale 2019-2022 – 15. november 2018.
Til efterretning
Seniorrådet ønsker en opgørelse over enlige og samlevende på plejecentre ift.
månedlige rådighedsbeløb. Samt antallet af borgere i Allerød som lever kun af
folkepension ATP.
Ansøgningsmulighed v. Danske Ældreråd ift. fattige Ældreråd
Konferencedeltagelse Vingsted den 15. november 2018 – tilmelding i efteråret

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden møde opsamling
2. Nordgruppe møde opsamling
3. Bolig- og Trafikudvalget (Elsie og Eric Grønnehegn)
4. Dialogforum med Plejecentrene
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget (Elsie)
7. Seniorfilmudvalget (Dorte)
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus (Nøglebrikker – Rikke Christiansen)
10. Redaktionsudvalg Ny Alder (Henning)
11. Smagspanel – Mad til hver Dag (Bente)
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Beslutning

1. Regions Ældreråd Hovedstaden - Intet at bemærke
2. Nordgruppen. Der er aftalt møde den 27. september 2018 – Allerød
Kommune skal stå for tema (lokale på Regionsgården afklares v. Kjel
Bording)
3. Seniorrådet er kontaktet vedr. Grønnehegn og belægning til
Frederiksborgvej. Den pågældende borger kontaktes – med henblik på
at afdække sagen yderligere.
4. Dialogforum med Plejecentre intet at bemærke
5. Beboer- og pårørende intet at bemærke
6. Der har været afholdt møde med ÆldreSagen og referat videresendes
til hele seniorrådet. Der er planlagt nyt møde. Ældre Sagen skal have
møde med direktør og Borgmester den 2. juli 2018.
7. Seniorfilmudvalget, der er billetsalg den 16. august 2018 kl. 10.00 –
12.00. Henning Mortensen, Eric Brown, Carl Erik Øst, Bente Hjorth
Dorte Hansen. Annoncering. Billetpris 250 kr.
8. Senior IT – intet at bemærke
9. Nøglebrikkerne til lokale i SKOVEN 4, er gjort klar og kan afhentes i
Borgerservice fra den 25. juni 2018 eftermiddag.
10. Ny Alder er trykt og klar til levering og uddeling pågår fra den 25. juni
2018.
11. Smagspanel Mad til hver Dag – Intet at bemærke
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Pensionistudflugt 2018 – opsamling (Dorte)

Beslutning

Generelt stor tilfredshed med turen. Der er lavet erindringskort til deltagerne med
Handicapbussen til uddeling på plejecentrene. Logistik og ruteplanlægning kan optimeres
ift. fremtidige ture.
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Seniorrådets økonomi 2018

Beslutning

Kopi af fakturaer fra skovturen sendes til Henning Mortensen. Der er stadig et forventet
underskud på 45.000 kr. i 2018 på Seniorrådets konto. Dorte Hansen (beløb fra Vejle skal
udbetales). Rejseudgifter til Helen og Kjel ifbm. Nyborg sendes i kopi til Henning
Mortensen.

10.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Datoer 2018
27. august 2018
21. september
2018
24. september
2018
29. oktober
19. november

Beslutning

Tidspunkt
Kl. 8.30-11.00
Kl. 15.00-19.00

Sted
Rådhuset
Tilkommer

Lokale
H
-

Bemærkning
Mødelokale booket
-

Kl. 8.30-11.00

Rådhuset

H

Mødelokale booket

Kl. 8.30-11.00
Kl. 830-11.00

Rådhuset
Rådhuset

H
H

Mødelokale booket
Mødelokale booket

Til efterretning.
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11.

Evt.
Besøg på AVC København vedrørende skærmprojekt erfaringer herfra. En gruppe tager
afsted for at høre nærmere om mulighederne i skærmteknologi på plejecentre.
Styregruppe møde d.d. ift. nye demensplejecenter (statusmøde ift. udbud).
Juleafslutning drøftes til næste møde. Helen Nielsen har tilbudt at være vært.
Til efterretning

12.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Udfyldt som beskrevet.

Allerød den 25. juni 2018
Helen Nielsen
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