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Fra formandens pc …
Af Kjel Bording Johansen

Før sommerferien fortalte Elsie Wengel Andersen, at hun var blevet meget
syg, og måske måtte stoppe i Seniorrådet. Jeg prøvede at se tiden an, men
desværre havde Elsie ret.
Elsies store viden på det sociale område var et kæmpe aktiv for Seniorrådet og
hendes afgang efterlader en stor og vigtig opgave, der skal løftes. Vi har derfor
budt vores suppleant, Søren Jensen, velkommen i Seniorrådet fra august.
Arbejdet med det nye demensplejehjem går planmæssigt og det ser ud til, at
det kan indvies som planlagt 20. maj 2020. På det tidspunkt vil antal pladser svare til behovet. Men med den udvikling vi ser på ældreområdet, vil der
hurtigt være behov for at planlægge nye ældreegnede boliger og plejehjem. Vi
ved fra møder med kommunens ældre, at mange ønsker at bo stationsnært og
gerne i mindre boliger end deres nuværende parcelhus.
Herfra skal der lyde en opfordring til byrådet om at planlægge områder, hvor
der kan opføres nye ældreegnede boliger. Det kunne f.eks. være på området
hvor Fakta lå, eller på den tomme grund bag Rådhuset. Vi opfordrer samtidig
til nytænkning rent arkitektonisk. Allerød har set nok uskøn og ucharmerende beton, så fri os fra mere af den slags. Man kan f.eks. vende blikket mod
Frederikssund kommune, hvor Bovieran står for et privat ældreegnet andelsboligbyggeri. Det er et meget spændende byggeri med et overdækket fælles
haveareal omkranset af den trelængede boligblok. Haven vil blive et naturligt
samlingspunkt for beboerne. Man skal ikke leve uden grønt, fordi man ikke
orker en stor have mere.
Med andre ord: Ikke alt ældrebyggeri behøver at være socialt byggeri, lad os
få noget nytænkning på dette område.
Da Seniorrådet deltog på en rundtur for at se på nye plejehjem, var det meget
sigende, at direktøren fra DAB, efter vi havde fået præsenteret flere spændende oplæg udtalte ”så kan jeg godt se at vores byggeri er meget kedeligt.” Det
håber jeg DAB gør noget ved fremover.
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Det netop vedtagne budget for 2020 har afsat penge til at videreføre
klippekortsordningen på plejehjemmene. Det var en beslutning Seniorrådet
blev meget glade for.
I Seniorrådet arbejder vi fortsat på at få dagtilbud, der kan aflaste den raske
ægtefælle til en dement. Kommunen skal kunne tilbyde den raske person
mulighed for at fastholde et socialt liv med venner og familie og tid til egenomsorg. Man skal huske, at det er en meget stor, opslidende opgave at passe
en dement ægtefælle.
Seniorrådet har desværre stadig en meget stram økonomi, men vælger alligevel at udgive Ny Alder 2 gange årligt. Kommunen har foreslået en plads på
kommunens hjemmeside, men den løsning tror vi ikke vil være god for alle.
Mange har udtrykt glæde over at modtage det trykte blad og der er fortsat
ældre, der ikke er så hjemmevant med PC. Vi må ikke kun være der for de
ressourcestærke borgere, så har vi misforstået vores opgave.
På repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd var der valg til formandsposten. Ny formand blev Mogens Rasmussen, Middelfart. Han har udtalt
følgende: ”Jeg er glad for den tillid, der blev vist mig, og vil gøre mit yderste
for at leve op til den. Blandt andet vil jeg sammen med bestyrelsen og sekretariatet arbejde for, at alle ældreråd på kryds og tværs kan inspirere hinanden
med gode ideer og erfaringer. Som led i det arbejde gennemfører Danske
Ældreråd i juni en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ældrerådsformænd.
Formålet er at få afdækket ældrerådenes arbejdsbetingelser og undersøge om
der er nogle problematikker, som Danske Ældreråd skal arbejde videre med
på landsplan. Men det er ikke kun vigtigt for Danske Ældreråd, at der er et
godt samarbejde og fælles fodslag på tværs af landets ældreråd. Det er også
vigtigt, at der et godt samarbejde med andre organisationer. Og det er der
heldigvis. Danske Ældreråd får mange positive henvendelser fra organisationer, der vil samarbejde.”
Seniorrådet i Allerød deltog i det første af disse møder i Allerød. Det tegner
godt for det fremtidige samarbejde og vi vil naturligvis holde jer orienteret
om resultaterne af disse tiltag.
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I Allerød skaber vi rammerne
for det gode liv – hele livet
Af Karsten Längerich, borgmester
Kære læsere af Ny Alder,
Det er altid en fornøjelse at få lov til at skrive dette indlæg, hvor jeg som
borgmester dels kan give jer et kort indblik i, hvad der rører sig i kommunen
– og herunder særligt på ældreområdet – samt hvad der er i vente.
Jeg vil gerne starte med at slå et slag for, at vores alles kommune fylder
50 år i 2020. Det skal vi selvfølgelig markere. Vi bor i Danmarks allerbedste kommune, og jeg ser frem til, at vi sammen med borgere, foreninger
og virksomheder fejrer det. Allerød er Danmarks bedste kommune, fordi
vi har nærhed til hinanden og nærhed til naturen – begge dele noget, vi
skal værne om. Derfor har vi i byrådet vedtaget en vision for hele Allerød:
Tæt på hinanden – Tæt på naturen, hvor én af hjørnestenene er ’det gode
liv – hele livet’.
Det gode liv handler om at være noget for hinanden. I Allerød er der heldigvis rigtig mange, som bruger mange kræfter og tid på at hjælpe. Det
skal I have en stor tak for, for det gør en stor forskel.
Det gode liv handler også om, at vi som byråd og kommune skal arbejde
for og investere i at skabe de bedst mulige rammer for alle borgere i
Allerød. Alle skal have de bedste forudsætninger for et godt og aktivt liv
– uanset om man er ung eller ældre, rask eller har udfordringer med helbredet. Og alle skal kunne være en del af fællesskabet.
Heldigvis har vi gode forudsætninger i Allerød. Vi har landets bedste
sundhedstilstand, ligger helt i top med flest friske ældre og en meget høj
levealder. Det er én af de vigtigste politiske prioriteringer at bibeholde og
udvikle dette. Vi skal tænke i langsigtede og holdbare løsninger, men vi
skal også sørge for at investere i kernevelfærden her og nu.
I 2020 åbner et helt nyt demensplejecenter med 40 nye boliger. Al den
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nyeste viden på området er inddraget i byggeriet, med lyse rum, lukkede
gårdrum og gange der ikke ender blindt. Jeg glæder mig enormt meget til
at borgerne kan flytte ind – det bliver en festdag.
Vi bliver flere og flere ældre i Allerød og vi lever længere tid hjemme. Og
det er rigtig skønt. Men der er også nogle af de hjemmeboende ældre, der
har behov for lidt – eller meget – hjælp fra kommunen. Vi har derfor i
forbindelse med budgettet investeret 15 mio. kr. i flere midlertidige pladser eller mere hjælp til hjemmeboende, som har behov. De midlertidige
pladser er målrettet borgere, som efter endt sygehusbesøg endnu ikke
er helt klare til at komme hjem. Det er god service og jeg er stolt af at vi
opprioriterede dette.
Et særligt fællesskab, som jeg glæder mig til endnu en gang at deltage i,
er det kommende års pensionistskovtur. Tak til Seniorrådet for hvert år
at arrangere denne dejlige tur. Byrådet er meget privilegeret i at have et
engageret Seniorråd, der arbejder for at give gode og kvalificerede input
til vores politiske arbejde i både det politiske udvalg og i byrådet. Tak for
indsatsen og jeg ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde i 2020.
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Frivillighedspris 2019
Af Jens Jakob Krintel

Frivillighedsprisen i Allerød Kommune er stiftet for at markere og anerkende det sociale engagement, som de frivillige i Allerød Kommune bidrager med på det sociale- og sundhedsmæssige område og for at fremme det
frivillige, sociale engagement.
Allerød Kommunes frivillighedspris gik til Ellen A. Hansen, Ældre Sagens
Vågetjeneste. Her arbejdes der for, at ingen skal dø alene. De frivillige i
vågetjenesten kommer både hos de døende, som ingen pårørende har, og
hos de døende, hvis pårørende trænger til et hvil. Døende kan være urolige, og det giver dem tryghed, når der er en våger tilstede.
Vågetjenesten i Allerød har eksisteret siden 2012, og der er nu 17 vågere,
15 kvinder og 2 mænd. Den yngste er 53 år, og den ældste er 83 år. Der
våges typisk om natten, og vågerne afløser hinanden efter 3 timers vagt.
Vågerne udfører et meget stort og krævende frivilligt arbejde, som fortjener at blive belønnet.
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Modtager af prisen, Ellen A. Hansen fra Ældre Sagen har påtaget sig
opgaven at være leder af Vågetjenesten. Dette er et meget væsentligt,
men samtidig også krævende arbejde, som bla. indebærer:
– At fastlægge, hvordan opgaven skal udføres
– At definere, hvilke kvalifikationer, der skal til for at løse opgaven
– Ved rekrutteringen af frivillige sikre, at den enkelte har de fornødne
kompetencer
– At sikre, at vågetjenesten bliver udført ud fra den enkelte borgers og de
pårørendes ønsker.
Ellen A. Hansen har løst denne vanskelige opgave til stor tilfredshed
for borgerne, de pårørende og bestyrelsen i Ældre Sagens lokalafdeling
i Allerød.
Vågetjenesten blev indstillet til Allerød Kommunes frivillighedspris og fik
den. Vågetjenesten og Ældre Sagen er stolte af og glade for, at kommunen
på denne måde værdsætter Vågetjenestens arbejde.
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Julevandring og vandring mod julen

Af Elsebeth Hougaard Jensen, Sognepræst v. Lillerød Kirke
Verden går sin gang med alt, hvad det indebærer af store og små rystelser ude i den store verden og hjemme hos os selv. Og vi går med. Med
hurtige og løbende, men af og til famlende, usikre og snublende skridt
prøver vi at holde trit med det hele.
Enten vi kan lide det eller ej, så nærmer juletiden år 2019 sig med al dens
forventning og glæde – både udefra og indefra. Der er og bliver noget
forløsende i, at vi nu igen kan tillade os at vende antennerne mod familien,
mod børn, børnebørn og oldebørn og alt det, der luner og hører julen til
på vores breddegrader. Finde barnet frem i os selv sammen med det krøllede hjerte, den gamle julenisse og den slidte engel, som har fulgt med os
i alle årene på vores lange julerejse. Og så for en tid nyde, at vi kan tillade
os at skubbe hverdagens turbine af bekymringer, mediestøj, nød og uro i
baggrunden.
I vores lune hjørne af verden har de fleste grund til at glæde sig til julen.
Men ikke alle mærker denne spirende forventning og barnlige glæde.
Livet er måske blevet tungt, glædesløst og grå tonet. Er man ramt af
arbejdsløshed, af økonomiske byrder, siver juleglæden let ud af os og
bliver til dens modsætning, julesorgen.
Måske har alvorlig sygdom bremset vores liv på en brutal og ubærlig
måde, eller måske har vi mistet den hånd, der støttede os, når livet slog
knuder. En hånd, som kommer til at mangle i kredsen omkring juletræet.
Men selv de, der vandrer tungt og besværet mod julen - tynget af julesorgen - kan finde trøst og lindring ved at lirke døren på klem til julestalden i
Betlehem. Bare så tilpas meget, at lyset og lyden af det glædelige budskab
slipper ud. Ikke for meget, men kun lige sådan, at man kan lytte bare lidt
til budskabet om fred og glæde på jorden, synge bare lidt om barnet, som
blev født i den særlige stald med engle, hyrder og de vise mænd omkring
sig - og gerne med et barn, et barnebarn eller et oldebarn i hånden.
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I Lillerød Kirke vandrer vi hvert eneste år mod julen på en særlig måde.
Her kommer 2-300 børn sammen med deres lærere fra skolernes små
klasser på deres egen Julevandring. Tiden bliver spolet tilbage til år 0
til den allerførste jul i stalden i Betlehem, og kirken bliver lavet om til et
stort krybbespil.
Børnene kommer klassevis. Hvert navn bliver skrevet ind i Kejser
Augustus’ store bog. Alle bliver klædt ud og får hver sin rolle i Juleevangeliet. Stjernebæreren fører os gennem historien sammen med Josef
og Maria, engle, hyrder og vise mænd. Sammen synger og vandrer vi fra
Østerland til Betlehem og sætter drama, ord og musik på den gamle julehistorie. Vi voksne elsker det. Ungernes gejst smitter af på os. Ingen af os
går hjem fra Julevandringen uden at være blevet ramt af Juleevangeliet
og de børn, som har gjort det levende og vedkommende. Når vi har haft
det sidste hold, mærker vi, at vores egen vandring mod julen er blevet
lettere, gladere og fyldt med håb til fremtiden – selv midt i den turbulente
og umulige verden årgang 2019, som er fuld af både store og små rystelser.
Glædelig jul!
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Bio Engholm

Af Helen Nielsen, Lone Puge og Anne Mortensen
Bio Engholm har kørt i 2 år. Det er et tilbud til plejehjemsbeboerne og
visiterede borgere i lokalet ‘Aktiviteten’ om søndagene i forårs- og efterårsperioden kl. 15.30 – ca. 17.
Der vises film fra DanskFilmskat.dk, og ’biografdirektørerne’ er frivillige
fra Senior IT Allerød og frivilliggruppen på Engholm.
Biografen besøges gennemsnitligt hver søndag af ca. 16 – 20 beboere.
Vi har udgivet en lille brochure for at gøre opmærksom på, at Bio
Engholm også er for borgere, der i det daglige kommer i Aktiviteten –
kørelejlighed om søndagen kan måske fås fra pårørende, en nabo eller
god ven, som filmtilbuddet også gælder. Brochuren kan fås hos personalet
i Aktiviteten.
Det koster ikke noget at komme i Bio Engholm. Sæsonen begynder igen
d. 10. januar 2020 og varer i månederne januar, februar og marts. Hvilke
film der vises kan ses på opslag i Aktiviteten og på opslagstavlen ved indgangen til Engholm plejecenter.
Velkommen i Bio Engholm.

En appelsin I en turban!
Af Helen Nielsen

Sådan føltes det, da brevet fra Velux Fonden med en bevilling på 75.000
kr. pludselig havnede i vores turban i foråret. Modtageren var Senior IT
Allerød, men målgruppen for pengene var beboerne på Engholm plejecenter.
Fonden har givet pengene til et projekt i en 2-årig periode, så frivillige
nu kan føre en idé ud i livet. Det drejer sig om et socialt projekt, hvor det
traditionelle fjernsyn i en opholdsstue på plejecentret udskiftes med et
moderne smart tv. Selvfølgelig skal beboerne stadig kunne se almindelige
tv-udsendelser, men når nu et smart tv kan så meget mere, så hvorfor
ikke udnytte det til at fremme det sociale liv i dagligstuen med noget, man
kan gøre sammen.
Det kan for eksempel være krydsord, kabale, film, spil, ønskekoncert med
YouTube, dagens historie, menu, tegning, vejrudsigt, huskespil, optaget
video fra fest, udflugt, gåtur osv. osv. Der kan flyttes rundt på brikker og
spillekort, fx 7-kabale, og der kan tegnes og skrives på skærmen med
en finger.
Formålet er kort sagt at skabe en ramme og situationer, hvor beboerne
på et plejehjem kan være fælles om noget, der er oplevelsesfyldt og giver
anledning til samtale, og hvor udendørs- og indendørsaktiviteter indgår
og genopleves i billeder i et fællesskab.
Det er et projekt båret af frivillige, og Velux Fondens bevilling er givet
under devisen ’Ældre hjælper ældre’. Senior IT Allerød opfylder disse
betingelser, og det er fra Senior IT Allerød, at projektet udgår, og ideer til
aktiviteter udvikles.
Det 2-årige projekt finder sted i et samarbejde med beboere, pårørende
og personale samt frivilliggruppen på Engholm.
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Movias Flextrafik i Allerød Kommune
Af Eric Brown

I Allerød kommune kan alle bestille kørsel med Flextur. Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. De fleste kunder kan have
glæde af Flextur, hvor man kan blive kørt fra “kantsten” til “kantsten”.
Flextur køres af personvogne og liftvogne. Selvom du nogle gange bliver
kørt i taxa, er Flextur del af den kollektive trafik, så du kan opleve at køre
sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Du kan derfor ikke altid
være sikker på, at du bliver kørt direkte men du kan være sikker på kun at
betale for den direkte afstand mellem dine destinationer.
Flexture køres alle dage mellem klokken 06:00 og 23:00. Turene skal blot
påbegyndes i dette tidsrum og start- og slutadressen skal ligge i de kommuner der tilbyder Flextur. Kørsel kan bestilles fra 14 dage før og senest
2 timer inden man vil køres. Afhentning kan rykkes 15 minutter før og 45
minutter efter det ønskede tidspunkt for at tilpasse med andre kørsler.
Ved bestilling får man altid oplyst det præcise klokkeslæt for afhentning.
Man skal være parat til afhentning mellem 5 minutter før og 15 minutter
efter det oplyste tidspunkt.
Flextur kan bestilles uden visitation. Du kan selv bestille kørsel telefo-nisk
på 70 26 27 27. Der er åbent hverdage 07:00-18:00 og i weekender og på
helligdage 08:00-18:00.
Betaling for kørslen betales kontant til chaufføren og du får oplyst prisen
ved bestillingen. Med internetadgang kan du også oprette dig som kunde
på hjemmesiden: https://movia.flextrafik.dk
Efterfølgende kan du bestille ture på samme hjemmeside eller via
Flextrafik-appen der fås til Apple og Android og opnå 10% rabat eller
bestille telefonisk på 70 26 27 27. Herefter kan betaling foregå via træk
på betalingskort så man ikke behøver at afregne med chaufføren. Hillerød
kommune er kommet med i Flextur ordningen så det er nu muligt at
besøge sygehuset med Flextur.
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Flextrafik har også kørselsordning for handikappede. Kommunen visiterer til handikapkørsel. Patienter som skal til sygehusene i Region
Hovedstaden kan få bestilt patientkørsel af sygehusafdelingen.
Kort over Flextur kommuner i Region Hovedstaden kan ses på:
https://www.moviatrafik.dk/media/7361/flexturkort_september-19.pdf

Grundtakst for ture med start i Allerød kommune:
36 kroner inkl. 10 km kørsel.
Ekstra km koster 6 kr. pr. km.
Ved kørsel til andre kommuner stiger prisen
for ekstra km til 12 kr. pr. km efter 20 km.
Rabat ved bestilling online:
10 pct. på både taksten og ekstra km.
Rabat til børn under 16 år:
Halv takst på både taksten og ekstra km.
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Akut sygepleje funktion
Af Bente Hjorth

I Allerød Kommune er der etableret en akut sygeplejefunktion som i daglig tale kaldes “akutteam”.
Akutteam Allerød yder hjemmesygepleje til borgere i Allerød Kommune.
Formålet med teamets indsats er:
– at forebygge forværring af akut opstået- eller kendt sygdom gennem en
tidlig indsats.
– at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsplan, hvis borgeren efter
hjemkomst fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.
Det er målet at undgå unødige indlæggelser og genindlæggelser.
Målgruppen er borgere over 18 år med akutte eller komplekse
behandlingsforløb der kræver specialiseret sygepleje.
Det er som udgangspunkt praktiserende læger og lægevagten 1813,
der kan henvise til akutteamet.
Det kan være ordinationer som blodsukkermåling, blodprocent og
ilt-mætning i blodet.
Oftest forekommende akutte sygeplejerske opgaver:
– Urinvejsinfektioner og lungebetændelse.
– Opblussen af kroniske lungesygdomme f.eks. KOL.
– Fald og knoglebrud.
– Funktionsniveau ændring.
– Lindrende behandling f.eks. i forbindelse med kritisk sygdom.
– Opstart og observation i forhold til ny medicin evt. øgning af
smertestillende medicin.
– Sparringspartnere til de øvrige hjemmesygeplejsker.
(kilde: pjece til praktiserende læger og andre samarbejdspartnere,
Hjemmesygeplejen Allerød kommune.)

Temadag for medlemmer af Ældre-/
Seniorråd i Danmark
Af Søren Jensen og Helen Nielsen

Seniorrådet deltog med 2 medlemmer i en veltilrettelagt og inspirerende
temadag i Farum d. 30. september.
Sundhedsfaglig konsulent i Danske Ældreråd,
Lisbeth Grøndahl, fortalte om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen og om
fremtidens boligformer for ældre.
Fremtidens udfordringer er bl.a. den demografiske udvikling – 75.000 flere +80-årige om 6 år og 161.000 flere
+80-årige om 11 år. Det er dog et faktum, at ældre holder sig mere aktive
- både fysisk, psykisk og socialt. Ansvaret for pleje og behandling fordeles
mellem stat, regioner, kommuner og almen praksis – men hvordan?
Vi blev klogere på, hvilke forpligtelser på ældreområdet kommunen har
iflg. Service- og Sundhedsloven. Her et lille udsnit: Serviceloven: regler og
krav for visitation – personlig omsorg og pleje – hjemmehjælp – rehabili
tering og træning – madordninger – ældre- og plejeboliger (plejeboliggaranti) – krav om kvalitetsstandarder. Sundhedsloven: borger- og
patientrettet forebyggelsestilbud – patient-uddannelse (sygdomskendskab) – hjemmesygepleje, herunder akutfunktion.
Der findes SKAL-opgaver og KAN-opgaver, men nye opgaver i “Det nære
Sundhedsvæsen” SKAL løses og SKAL finansieres.
”De fleste ældre ønsker at blive i deres hidtidige bolig så længe som
muligt, men hvis det ikke længere er muligt eller forsvarligt, ønsker de
fleste borgere, der ikke har behov for tilsyn/pleje hele døgnet at bo i ældrevenlige boliger, hvor indretningen tilgodeser evt. nedsatte funktioner.
Et stigende antal ”friske” seniorer ser muligheden for at udskyde behovet
for ældre- eller plejebolig ved at flytte i seniorbofællesskaber, og de fleste
oplever en øget livskvalitet efter indflytning i bofællesskab.”
Gitte Bylov Larsen, områdechef for Sundhed og Omsorg i Rudersdal
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Kommune fortalte om organisering og
arbejdsopgaver indenfor ældreområdet
og om samarbejde med Seniorrådet. ”Vi
sætter borgerens perspektiv og oplevelser i centrum for udvikling af vores indsatser for at understøtte sammenhæng og egenmestring.” Der er én indgang til kommunen, og alle indsatser samles i én plan, og der er én kontaktperson (tovholder). Borgere med
mere end én problematik skal således ikke selv henvende sig flere forskellige steder. Indsatserne planlægges sammen med borgeren, og der skal
være GRØNT LYS hos borgeren, hvis indsatsen skal have effekt.
”Når vi tager borgerens perspektiv, ser vi kommunen som en lille brik i et
stort liv. Der er familie, venner, foreninger, klubber og andet, som giver
mening til det at leve. Her er kommunens indsatser – hvor nødvendige de
end er – ofte kun en lille del af borgerens liv.” Seniorrådet i kommunen
bidrager med: Samskabelse, prioritering af opgaver, spredning af viden
om tilbud og aktiviteter samt aktivering af netværk og frivillige.
Charlotte Harbou, centerleder, Lundehaven i
Skovlunde, fortalte hvordan man tilstræbte et godt
og værdigt liv som borger i plejecentret.
Overskrifterne er medinddragelse, forventningsafstemning, samarbejde (også med pårørende) og individualisme. Måltider og aktiviteter efter borgernes ønsker og behov. For de
to deltagere i temamødet fra Seniorrådet i Allerød lød det så selvfølgeligt og rigtigt, men det kan kræve en stor kulturændring hos personalet
og en løbende supervision og evaluering – det virker som om, at man i
Lundehaven er nået rigtigt langt.
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Hvem holder øje med sundhedsvæsenet i Danmark?
”Det gør Styrelsen for Patientsikkerhed”
Lone Lind Pedersen og Susie Poulsen fra
Styrelsen for Patientsikkerhed fortalte om de to
slags tilsyn styrelsen udfører – det sundhedsfaglige og ældretilsynet. Formålet med tilsynene
er – at sikre patientsikkerheden og patienternes
rettigheder – at understøtte læring på behandlingsstederne – bidrage til at sikre den fornødne kvalitet i ældreplejen – at
bidrage til læring i ældreplejen.
Erfaringerne fra tilsynene generelt er: Kun få problemer – generelt tilfredse borgere og pårørende – engagerede ledere og medarbejdere, og
stor villighed til at igangsætte initiativer på baggrund af tilsynet.
Da det sundhedsfaglige tilsyn kom til Allerød:
Den 13. august 2019 fik de Midlertidige pladser på Engholm plejecenter
besøg af det sundhedsfaglige tilsyn. De Midlertidige pladser består af 13
pladser, hvor den gennemsnitlige liggetid er ca. 2-3 uger for hver borger.
Borgerne kommer direkte fra hjemmet eller efter hospitalsindlæggelse
med det formål at blive stabiliseret, undgå hospitalsindlæggelse eller
opholde sig på midlertidig plads, mens der ventes på andet ophold fx plejehjem eller hospice. Tilsynets samlede vurdering viser mindre problemer
af betydning for patientsikkerheden.
Styrelsen vurderede, at ledelse og personale var meget imødekommende,
og at man ville være i stand til at rette op på de uopfyldte målepunkter. Det
er efterfølgende hurtigt sket, og Styrelsen har afsluttet tilsynet. Formålet
med tilsynet kan siges at være blevet opnået, nemlig at sikre den fremadrettede patientsikkerhed.
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Den 27. august 2019 fik Skovvang plejecenter besøg af det sundhedsfaglige tilsyn. Skovvang plejecenter har 60 boliger fordelt i tre afsnit med 20
boliger i hvert.
Hvert afsnit har egen opholdsstue og køkken. Der er ansat 65 medarbejdere fordelt på 50 social og sundhedsassistenter, 7 social- og sundhedshjælpere, 4 sygeplejersker, 3 ernæringsassistenter samt ergoterapeut.
Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget er, at der er ingen problemer
af betydning for den fornødne kvalitet.
For Seniorrådet er det en vigtig del af arbejdet at følge med i og reagere
på de tilsynsrapporter, der fremkommer. Seniorrådet finder ovennævnte
rapporter nyttige og anerkender, at der hurtigt rettes op på de forhold
som tilsynet har henstillet til.
Flere Midlertidige pladser – Budgetforliget:
Citat: ”Der er behov for at etablere flere midlertidige pladser til hjemmeboende ældre, der har behov for støtte og behandling, som de ikke kan få
på sygehusene. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2020 til 2 pladser, 3,6 mio. kr.
i 2021 til 4 pladser, og beløbet forhøjes løbende til 14,4 mio. kr. i 2027 til
16 pladser. Det konkrete behov er uvist, og i første omgang frigives 3,6
mio. kr. Senere vurderes det, om midlerne skal anvendes til midlertidige pladser eller anden behandling og pleje af hjemmeboende ældre. Der
fremlægges en sag for byrådet om etablering af pladserne.”

Senior IT Allerød
Program for foråret 2020
www.senior-it-alleroed.dk
Senior IT er en organisation af frivillige, ulønnede IT-kyndige, der
underviser og hjælper Allerøds seniorer og førtidspensionister.
Åbent Hus, kurser og studiekredse afholdes i ”Pensionisthuset”,
1. sal over Biblioteket, hvor Senior IT har et undervisningslokale.
Adgange: Skovensvej 4 eller Frederiksborgvej 15, 3450 Allerød.
IT-hjælp i hjemmet: (koster min. 100 kr. pr. gang). Anmodning om
besøg sker til Hans Clemensen 2180 0127, Per Alban Hansen 2330 6905
eller Erik Ahlquist Persson 2068 7704.
Åbent Hus: IT-hjælp til seniorer og førtidspensionister, der har brug for
hjælp, når PC, tablet, mobil eller digital postkasse driller. Det kan være
vejledning, rådgivning eller starthjælp i forbindelse med brug, anskaffelse
eller mindre tekniske problemer. Der er ingen tilmelding, og hjælpen er
GRATIS, bare mød op.
Der er Åbent Hus i vores undervisningslokale
tirsdag kl. 10:00-12:30 og
onsdag kl. 10:00-12:30
i perioden jan. - maj inkl.
Tilmelding til holdledere, se under de enkelte kurser/studiekredse,
eller via Hjemmesiden.
Tilmelding til Nyhedsbrev: nyhedsbrev@senior-it-alleroed.dk
Planlagte kurser: Se næste sider.
Uddybende beskrivelser: se: www.senior-it-alleroed.dk
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PC begynderkursus (4 gange, mandage 9.30-11.30, start: 13. jan.)
Kom i gang med brug af Gmail, e-Boks, NemID og Borger.dk
Hold 610: Karl Gustaf Meldal, tel. 6170 4701, mail: kg@meldal.dk
E-mail og internet på PC (4 gange, mandage 9.30-11.30, start: 17. feb.)
Almindelig daglig brug af Gmail, Nem-ID/Sikker mail, e-handel og om
organisering og vedhæftning af filer. Nogen PC-kendskab nødvendig.
Hold 611: Karl Gustaf Meldal, tel. 6170 4701, mail: kg@meldal.dk
Videre med e-mail og internet (8 gange, torsdage 9.30-11.30, start:
16.jan.) Vi repeterer det grundliggende og går videre med udvalgte emner
om brug af PC’en, herunder funktioner på Internettet, f. eks. mail, e-boks,
Nem-ID, bank og e-handel.
Hold 612: Per Alban Hansen, tel. 2330 6905, mail: pah@arffmann.dk
Tilpas din Windows 10 computer til eget brug. (8 gange, onsdage
12.40-14.40, start: 08. jan.) Tilpasning af Windows 10 til eget brug. Hente
nye programmer og fjerne uønskede. Muligheder i ”Skyen”. Sikkerhed og
backup. Tips og tricks.
Hold 613: Chresten Overbeck, tel. 4062 0235,
mail: chresten.overbeck@mail.dk
Brug af “Skyen” (3 gange, onsdage 12.40-14.40, start: 11. mar.)
Vi gennemgår og øver brug af ”OneDrive” til at gemme i “Skyen” og til at
dele og samarbejde med andre om dokumenter og billeder.
Hold 614: Chresten Overbeck, tel. 4062 0235,
mail: chresten.overbeck@mail.dk
Hold din computer i topform (5 gange, torsdage 12.00-14.00, start:
16. jan.) Metoder til at holde PC’en velfungerende og sikre PC’en og dens
indhold, samt sikre og beskytte dine konti. Nogen PC-kendskab nødvendig.
Hold 615: Preben Hansen, Tel. 2579 6199, mail: bromosen@gmail.com
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Sikkerhed omkring nethandel (1 gang, onsdag d. 15. jan. 12.30 2-3
timer.) Ved køb af varer i en netbutik, er der ting man skal være opmærksom på: Er butikken seriøs og troværdig, kan man bytte varen og lign.
Kurset vil omtale, hvordan man får svar på disse og andre spørgsmål.
Hold 616: Hans Clemensen, Tel. 2180 0127, mail: hans@clemensen.dk
iPad og iPhone (8 gange, mandage 10.00-12.00 start: 13. jan.)
Som begynder og let øvet lærer du bl.a. at sende mails og beskeder, at
bruge kontakter, kalender, e-boks, bank, tage fotos og søge på Internet.
Hold 617: Gert Hansen, tel. 2714 7909, mail: gertflem@gmail.com
Lær din Smartphone og Tablet rigtigt at kende (8 gange, onsdage
15.00-17.00, Lokale C, start: 15. jan.) Lær at udnytte alle mulighederne,
både for begyndere og øvede.
Hold 618: Per Alban Hansen, tel. 2330 6905, mail: pah@arffmann.dk
Få orden i billeder og dokumenter på PC’en (4 gange, torsdage
14.30-16.30, start: 20. feb.) Brug Windows-Stifinder til at oprette og
navngive mapper på PC’en til billeder og dokumenter.
Hold 619: Hans Peter Nissen, tel. 2165 3614. mail: gerdanis@live.dk
Kreativ med Word og Billeder (4 gange, torsdage 14.30-16.30,
start: 16. jan.) Lav egne indbydelser, sange, bordkort, opslag m.m. med
programmet Word og rediger billeder hertil med programmet Billeder i
Windows 10.
Hold 620: Hans Peter Nissen, tel. 2165 3614, mail: gerdanis@live.dk
Undgå tasterne – tal i stedet med din mobil (3 gange, onsdage
12.30-14.30, Lokale C, start 22. jan.) Kurset er specielt rettet mod kursister, der er svagtseende eller føler, at de har det svært med mobiltelefonens små taster. Talestyring kan være en hjælp i forbindelse med telefonopkald eller når man sender en besked.
Hold 621: Preben Hansen, Tel. 2579 6199, mail: bromosen@gmail.com
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Slægtsforskning (8-10 gange, mandage 15.00-17.00, start: 13. jan.)
Lær at bruge rigsarkivets indscannede arkivalier, som kirkebøger, skifter
mm. Kendskab til brug af PC med adgang til internet forudsættes.
Hold 622: Agnete Thorvardarson, tel. 3113 1985,
mail: nete.thor@gmail.com
CEWE Fotobog (6 gange, mandage 12.00-14.00, start: 13. jan.)
Lav flotte fotobøger på PC’en i stedet for et klippe/klistre-album.
Godt kendskab til brugen af en computer forudsættes.
Hold 623: Svend-Aage Nielsen, tel. 4060 7522, mail: sania@mail.tele.dk
Studiekredse: Beskrivelser, se www.senior-it-alleroed.dk
Mobiltelefonen
Hold 401: torsdage 14.00-16.00, start: 16. jan.
Per Alban Hansen, 2330 6905
Videoproduktion
Hold 402: fredage 10.00- 12.00 start: 17. jan.
Flemming Jensen, 4581 2098.
Slægtsforskning
Hold 404: onsdage 15.00-17.00, start: 08. jan.
Bodil Thomasberg, 4814 2793.
Hold 405: tirsdage 17.00-19.00, start: 14. jan.
Keld Kildeskov, 2176 1791
Hold 408: fredage 09.20-11.20, start: 10. jan.
Bendette Hydeskov, 2651 7988.
Hold 409: fredage 11.40-13.40, start: 10. jan.
Bendette Hydeskov, 2651 7988.
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Skriv din historie
Hold 407: onsdage 12.30-14.30 start: 11. sep. Bodil Thomasberg, 4814 2793
Tilmeld dig og oplev det altid hyggelige samvær på vore kurser
og studiekredse!
Betaling – til holdlederen ved kursusstart.
Kurser afvikles med 2 timer pr. gang.
2 gange: 100 kr. / 4 gange: 150 kr. / 8 gange: 250 kr. / Studiekredse: 150 kr.
Anden undervisning efter aftale.

Vi tilbyder at oprette andre kurser eller studiekredse,
med et indhold efter dit ønske. (Vi aftaler tidspunkt og varighed).
Skriv blot nogle stikord til os på:
workshop@senior-it-alleroed.dk
Så vender vi tilbage hurtigst muligt -eller ring
Hans P. Nissen, tel. 2165 3614
Vi har nedenfor angivet nogle ideer:
1. Brug af Apple-TV, Chromecast, Streaming og lign.
2. Synkronisering af mail, kalender og lign. mellem enheder.
3. Facebook, alment og en god Facebookside til et lukket forum.
4. Apple/-Mac.
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Seniorfilm klubben
De tre medlemmer af Seniorfilmudvalget under Seniorrådet er:
Formand Dorte Hansen – Bente Hjorth – Jens Jacob Krintel

Beautiful Boy – 21. 22. og 23. Januar 2020
Den store teenager Nic har i smug eksperimenteret med narkotika siden han var 12 år. Kort før Nic skal flytte på college,
prøver han for første gang stoffet metamfetamin, der på kort
tid gør ham dybt afhængig. Hans far, journalisten David, aner
ikke sine levende råd. Men han kæmper for at forstå Nics
kvaler og redde sin søns liv.
Spilletid: 120 min.

Flugten til Nice – 25. 26. og 27. Februar 2020
De jødiske brødre Maurice og Joseph nyder barndommen i
1940’ernes Paris, men tyskernes besættelse af landet bekymrer deres far. Han sender drengene i sikkerhed i Nice i det
sydlige Frankrig, hvor de får besked på at holde sig i skjul,
indtil resten af familien kan slutte sig til dem. Drengenes
uledsagede rejse gennem det okkuperede rige bliver lang og
fyldt med farer. Spilletid: 110 min.

Unge Astrid – 24. 25. og 26. Marts 2020
Astrid Lindgren vokser op på en gård i Småland i 1920’erne.
Allerede som ung pige begynder hun at gøre oprør mod samfundets normer. Hendes talent for at skrive skaffer hende ind
på en lokal avis, hvor redaktøren gør 18-årige Astrid gravid
uden for ægteskabet. For at undgå skandale vælger hun at
føde barnet, Lasse, i København og efterlader ham hos en
plejemor. Spilletid: 123 min
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Seniorrådet i Allerød
Kjel Bording Johansen, Formand
Søbredden 19, 3450 Allerød
Tlf. 4817 1590, mail: kjbj@nypost.dk
Helen Nielsen, Næstformand
Kirkeltevej 59, 3450 Allerød
Tlf. 2627 4017, mail: hnielx@gmail.com
Henning Mortensen, Kasserer
Rørmoseparken 24, 3450 Allerød
Tlf. 4817 1847, mail: mortensen3450@gmail.com
Bente Hjorth
Rytterhegnet 2, 3450 Allerød
Tlf. 4129 2084, mail: bente.hjorth@gmail.com
Carl-Erik Østberg
Lillegårdsvej 7b, 3450 Allerød
Tlf. 3195 2772, mail: carlerikostberg@gmail.com
Dorte Hansen
Bygmarken 17, 3540 Lynge, Tlf. 2538 1126/4818 8165
mail: dorte.hansen.lynge@gmail.com
Søren Jensen
Bakkevej 14, 3450 Allerød
Tlf. 3026 8739, mail: soren@dittlau.dk
Eric Brown
Sandholmvej 19, 3450 Allerød
Tlf. 2843 0427, mail: eric.brown.dk@gmail.com
Jens Jacob Krintel
Askevangen 48, 3450 Allerød
Tlf. 6183 7764, mail: jens.jacob.krintel@dadlnet.dk

Seniorrådets sekretær: Michael Eskedal, Allerød Rådhus, Tlf. 48 100 178

