Referat af møde nr. 4.
Mandag d. 11.04.2016 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Funktion:
Tid:
Mandag d. 11.04.2016 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Formand
Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus
Jørgen Storm
Næstformand
Per Veise
Sekretær
Annie Havnsø Thomasen Kasserer
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Henning Christensen
Lisbeth Solgaard Hansen
Dato: Referat udsendt d. 11.04.2016
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange
Suppleant
Afbud: Annie Havnsø Thomsen, Henning Christensen, Vicky Holst Rasmussen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup deltager ikke
Rikke Terslev Bengtsson
Annette Reinhardt
Shannet Jakobsen
1.

Bilag:
Ref.:

Pkt. 1
Pkt. 1
Til info.
Pkt. 1
Pkt. 6 - 7
Pkt. 6 - 7

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.
Centerchef, Borgerservice
Leder, Den tværfaglige Myndighed.
Demenskonsulent
Teamleder, Demensområdet

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Herunder budget 2017, Egeparken m.m.
Orientering vedr. plejeboliggarantien v. Rikke.
Orientering og dialog vedr. ansøgningspulje, der giver støtte til div. foreninger og organisationer,
som tilbyder gældsrådgivning v. Rikke.
Vedr. støtte til gældsrådgivning: Per udsender mail om dette samtidig med dagsordenen.
Orientering om budget 2016 og 2017. Budget 2017 kommer til høring senere. Officiel indvielse af
Egeparken 20.05. Orientering om venteliste og ledige pladser på plejecentrene. Orientering og
udveksling af ideer vedr. gældsrådgivning. Taget til efterretning.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 04.04.2016
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 3.
Referat udsendt via mail 29.02.2016.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Der afholdes møde i Grønt Råd 26.04.
Invitation til indvielse af Tofteparken d. 26.04. kl. 17.00.
Udarbejdelse af dagsorden til møde nr. 5, 02.05.2016?

Bilag:
Ref.:

5.

Henning deltager i møde i Grønt Råd 26.04. Hanne: Intet nyt fra Tilgængelighedsudvalget.
Sagen vedr. regler for lån af kommunale lokaler afventer reaktion fra Kultur- og Erhvervsudvalget.
Drøftes igen på maj-mødet.
Fem SR-medlemmer deltager i indvielsen af Tofteparken.
Per (Bjarne) udarbejder den foreløbige dagsorden. Jørgen S. sørger for den endelige dagsorden
ultimo uge 17.
Høringssager.
1. Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune. Det skal besluttes, om Egedal Kommune skal tage
imod puljemidler kr. 50.000,- fra Sundheds- og Ældreministeriet til gennemførelse af projekt
”Aktive Ældre i Egedal Kommune”. Administrationen indstiller, at dette sker.
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Bilag:

2. Endelig godkendelse af Værdighedspolitik. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt
forslaget til Egedal Kommunes ny Værdighedspolitik kan endeligt vedtages.
Sagsfremstillinger med tilhørende bilag udsendes i forbindelse med denne dagsorden./Per

Ref.:

Ad 1: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.
Ad 2: Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling. Seniorrådet ønsker dog, at der i
fremtidige politikker arbejdes mere med sprog, tegnsætning, sætningsopbygning og korte præcise
udtryksformer, så læsbarheden af de fremtidige politikker bliver forbedret. Vi henviser i øvrigt til
høringssvar af 29.02.2016 vedr. Værdighedspolitikken.

6.

Orientering om arbejdet med demens i Egedal Kommune.
Demenskonsulent Annette Reinhardt og teamleder Shannet Jakobsen deltager fra kl. 9.30.
Mail Bjarne 31.03.

Bilag:
Ref,:

Annette og Shannet gav en rigtig god og informativ indføring i arbejdet med demens. Herunder om
samarbejdet med hospitaler og praktiserende læger, tilbud bl.a. om træning og uddannelse til
demente og deres pårørende, nye tiltag, antallet af demente, demensboliger, uddannelse af
medarbejdere, frivillige medarbejdere og meget andet.

7.

Demensuge i september, uge 38, 19. – 24.09.
Orientering fra arbejdsgruppen., Alice og Jørgen L:
Demenskonsulent Annette Reinhardt og teamleder Shannet Jakobsen deltager fra kl. 9.30

Bilag:

Mail Bjarne 31.03.

Ref.:

Der arbejdes fortsat på programmet for ugen, hvor man bl.a. planlægger ud fra, at der skal være
aktiviteter af forskellig art hele ugen. Der afholdes temaaften om demens d. 19.09. Der arbejdes på
involvering af div. lokale foreninger og støtteorganisationer m.fl.

8.

Valg af seniorrådsrepræsentant og suppleant til Bruger- pårørenderåd i Egeparken.

Bilag:
Ref.:

Per Veise blev valgt som Seniorrådets repræsentant. Jørgen Lange blev valgt som suppleant.

9.
Bilag:
Ref.:

10.
Bilag:
Ref.:

FN’s internationale ældredag d. 30.09.2016.
Valg af oplægsholdere.
Bjarne Larsen, Jørgen Storm og Jørgen Lange fik mandat til at indgå aftale med egnet
oplægsholder på Årsmødet i Danske Ældreråd 03.-04.05.

Orientering fra ViP’s redaktion.
Der blev afholdt redaktionsmøde 06.04.2016.
ViPensionister 1/2016 udsendt i uge 13. Referat af redaktionsmøde udsendt 06.04., mail Lisbeth.
Orientering om læserhenvendelser vedr. skrifttyper i ViPensionister. Redaktionen blev bemyndiget
til at træffe beslutning om fremtidig skrifttype.

11.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Møde i Region Nord 26.04. Jørgen L. deltager som suppleant for Jørgen S.

12.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Møde i Engbo/Solkrogen 25.05.
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13.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Ældrepolitiks Konference v. Danske Ældreråd 03. – 4.05.

14.
Bilag:
Ref.:

Økonomi.
Orientering om aktuel status for SR’s økonomi.
Taget til efterretning.

Mødet sluttede kl.: 11.10.
Næste møde afholdes 02.05.2016 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 11.04.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Projekt Aktive Ældre.

Seniorrådet har på sit møde d.11.04.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 16/3923.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 11.04.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Endelig godkendelse af Værdighedspolitik.
Acadrenr. 16/4958.

Seniorrådet har på sit møde d. 11.04.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling. Seniorrådet ønsker dog, at der i fremtidige politikker
arbejdes mere med sprog, tegnsætning, sætningsopbygning og korte præcise udtryksformer, så
læsbarheden af de fremtidige politikker bliver forbedret. Vi henviser i øvrigt til høringssvar af 29.02.2016
vedr. Værdighedspolitikken. (Se nedenfor.)

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 29.02.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag til Værdighedspolitik.

Acadrenr. 16/2802.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Det udarbejdede forslag til værdighedspolitik rummer mange fine ideer og tanker, men bør konkretiseres og
præciseres med henblik på et tydeligere forslag til anvendelse af de tildelte 6.276.000,- kr. Som et
gennemgående træk er det Seniorrådets opfattelse, at det primært er menneskelige ressourcer, der er
behov for.
Seniorrådet ønsker følgende temaer prioriteret:
1. En værdig ældrepleje: Styrkelse af træning og rehabilitering godt og hurtigt, så borgeren fortsat kan
klare sig selv.
2. Selvbestemmelse: Mere tid til samtale. Flere personaleressourcer til demensområdet. Vigtigt, at den
visiterede tid gøres så fleksibel som muligt.
3. Livskvalitet: Det bør præciseres, hvordan man finder frem til de ensomme ældre (ufrivillig social
isolation), og hvilken indsats kommunen vil iværksætte.
4. En værdig død: SR kan tilslutte sig indholdet i dette afsnit. Vi mener dog, at den frivillige indsats bør
nærmere vurderes, og det skal sikres, at den gøres på en tryg og respektfuld måde. Frivillige må
ikke overtage arbejdet for uddannet personale. På lidt længere sigt bør der etableres
hospicepladser i Egedal Kommune, gerne i forbindelse med et nyt plejecenter.
5. Mad og ernæring: Det er SR’s indtryk, at der allerede nu ydes en stor indsats for, at det er sund
mad, der produceres, og at den tilberedes lokalt på plejecentrene og serveres i trygge omgivelser.
Det er desuden SR’s opfattelse, at maden indtages på en god og hyggelig måde, hvor personalet er
nærværende og understøttende m.h.t. at spise rigtigt og tilstrækkeligt. Samtidig et det vort indtryk, at
der også sørges for markering af højtider, fødselsdage m.v. i forbindelse med tilberedning og
servering af maden. Denne form må fastholdes og gerne udbygges yderligere sammen med en
løbende efteruddannelse.
6. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: SR er enig i, at der skal være maksimal mulighed
for fleksibilitet i planlægningen af ældreplejen for at sikre borgerens selvbestemmelse. Det er
ligeledes vigtigt, at der afsættes ekstra ressourcer til uddannelse og efteruddannelse og at de
forhåndenværende fagligheder spiller sammen. Endelig er det påkrævet, at der er tilstrækkelig
personalenormering – også i ydertimerne.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

