Nordgruppen: Ældreråd/Seniorråd i 9 kommuner
Referat
Dato:

14.05.2019

Tid:

kl. 0900-1230

Sted:

Regionsgården i Hillerød, lokale H2

Mødevært/referent:

Hørsholm/Karenmargrete Dencker

1. Tema
Hanne Wendt havde forsøgt at få en oplægsholder vedr. projekt ”i sikre hænder”. Det
lykkedes desværre ikke, men kan måske tages op i et senere møde.
Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at
reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at
systematisere deres arbejdsgange. Nogle kommuner er gået foran i et projektforløb, som har vist positive
resultater og det forventes at metoderne udbredes til alle kommuner.

Link til mere om projektet: isikrehaender@patientsikkerhed.dk
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt vedr. evaluering af Nyborg Strand
3. Godkendelse af referat fra den 14.03.2019
Godkendt med bemærkning fra Hørsholm om at der var byttet om på pladserne med og
uden betaling – 28 med betaling og 1 uden betaling.
4. Orientering fra Ældrerådene


Akutpladser – hvad er status i kommunerne
Der er vedlagt bilag til referatet med bekendtgørelse om betaling

Helsingør har netop meddelt at de opkræver efterbetaling for ophold på midlertidige pladser. Bilag
vedlagt
Hørsholm – midlertidge pladser – ingen betaling ifm døende borgere
Fredensborg – betaling i forbindelse med efterbehandling fra hospital. Der opkræves betaling hvis

det er ifm. at der ikke er plads på plejehjem.
Hørsholm – hvis borere ønsker at komme hjem ydes der gratis hjemmepleje
Halsnæs – prøver at påvirke borgerne – tages op i september
Gribskov – der opkræves ikke for akut- og midlertidige pladser på nuværende tidspunkt.


Tværsektuel stuegang

Hørsholm – oplevet at en læge udtalte til en pårørende ”godt at du bor i Hørsholm kommune” hvordan fungerer det i øvrige kommuner?
Frederikssund – fungerer godt med et team af sygeplejersker i kommunen. Der er særlige stuer til
døende (hospice)
Halsnæs – afsatte penge til området ikke brugt
Fredensborg – kommunen kender kun dem, der kendes i forvejen
Allerød og Hørsholm – sørg for at sige ja til forebyggende hjemmebesøg, så du kendes i kommunen
Gribskov – forbyggende hjemmebesøg mangler ressourcer og bliver derfor ikke gennemført som
forudsat (ca. 50%)
Hillerød – evt. etablere hospice i det gamle sygehus, når nyt supersygehus tages i brug.


Ensomhed – satspuljemidler
Hørsholm – Der er søgt midler til projekt for enlige mænd. Midlerne er søgt til
Frivilligcenter/Ældresagen/Seniorråd

Bordet rundt
Frederikssund – hvad modtager de forskellige Ældre- og seniorråd diæter for?
Gribskov – ældre/seniorrådsmøder + kørsel (høj takst)
Halsnæs – ældre/seniorrådsmøder + kørsel
Hørsholm – ældre/seniorrådsmøder + Nordgruppe og Regionsældrerådsmøder samt
arbejdsgruppemøder
Hillerød – ældre/seniorrådsmøder + kørsel (høj takst)
Fredensborg – ældre/seniorrådsmøder + Nordgruppe og Regionsældrerådsmøder + kørsel (høj
takst)
Helsingør – ældre/seniorrådsmøder + kørsel
Allerød – ældre/seniorrådsmøder + kørsel uden for kommunegrænsen. Udgiver publikation ”ny
alder” 2 gange årligt. Har fået oprettet en QR-kode til direkte adgang til hjemmeside hos
kommunen.
Hørsholm – ældre/seniorråd + Nyborg og Vingsted. + kørsel udenfor kommunen. Giver gaver til
tætte samarbejdspartnere.
Helsingør – overnatter på hotel ifm deltagelse på Vingsted
Hørsholm – køber hotelbiletter 8-900 kr. Det gør det billigere at overnatte ifm. arrangementer.



Hørsholm – har deltaget i budgetmøde, hvor Regionen oplyser at de fastholder budget.
Priser på behandling er steget. 0-2 årige er lige så dyre som +80-årige.



Pulje til sundhedshuse
Hørsholm har søgt men fået afslag
Hillerød har søgt og fået tildelt midler – dog mindre end søgt.



Fredensborg – nyt plejecenter i 2020-2021 – der etableres 2 hospicepladser
Der mangler 22 varme hænder, kommunen giver 5.000 kr. i belønning for at skaffe nye
medarbejdere.
Har arbejdet på at få demografireguleret kommunens budget.
Kommunens hjemmeside er god for de ansattte men bør justeres i forhold til borgerne.
Har udsendt link til ”Kend din kommune”, ”Fakta om danske kommuner”,
”Kommuneguiden”, ”Sundhedsaftalen” (er vedlagt referatet her også)



Frederikssund – Attendo har åbnet plejecenter og de første borgere er flyttet ind
Budget har været drøftet og der kommer 15 mio kr. i besparelser på ældreområdet.



Hillerød – sundhedshus ønskes udbygget
Nordic health lab kommer på Regionældrerådsmødet den 22.



Gribskov – OK fonden har haft åbent hus på deres nye friplejehjem i Gilleleje. Det forventes
åbnet til september.
Der bygges formentlig et nyt friplejehjem i Helsinge – grunden er udpeget til byggeriet.
Der er drøftelser om etablering af sundhedshus
Der har igen været omkonstituering i Byrådet, hvilket har medført ny udvalgsstruktur og ny
udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed
Med etablering af friplejehjem i kommunen er der en øget udfordring med at rekruttere
medarbejdere. Det har i lang tid været svært at rekruttere sygeplejersker.



Hørsholm – har haft et godt budgetmøde.
Der afholdes skovtur om 8 dage med damptog fra Kokkedal til Gilleleje.



Helsingør – Der har været 1. spadestik til sundhedshus, som forventes færdigt 2021
Madhuset har lavet forsøg i samarbejde med hjemmeplejen for at sikre korrekt opvarmning
af maden. Det har betydning for kvaliteten af maden at den behandles korrekt.
Der har været problemer med docering af medicin i hjemmeplejen, idet doceringsposer blev
klippet op, så borgeren selv kunne disponere, men de demente borgere kunne ikke

administrere det.
Der forventes besparelser på 20 mio kr.


Allerød – den kommende skovtur går til Stevns
Der er kommet sparekatalog.



Halsnæs
Ny direktør pr. 01.05.2019. Dækker områderne Ældre, handicappede, sundhed,
forebyggelse, børn og ’familier.

Plejehjemsdriften – der er stadig problemer på flere af plejecentrene. Sygefraværet stort, og man
har ikke fået rettet op på de negative følger, som blev afdækket i begyndelsen af året.
Halsnæs Kommune er prikket ud af Styrelsen for Patientsikkerheden. Der vil blive foretaget tilsyn i
Hjemmeplejen og et af de store plejecentre. Ældrerådet finder det særdeles problematisk, at der
gives et forvarsel på 6 uger.
Hjemmesygeplejen – Ældrerådet får flere og flere henvendelser. Der synes at være flere tilfælde,
hvor man har sprunget et planlagt besøg over. Forvaltningen tilbageviser problematikken.
Budget 2020 – Ældrerådet var blevet stillet i udsigt, at få en overordnet orientering på dialogmødet
her i Maj måned. Desværre fortrød udvalgsformanden, og Ældrerådet kunne konstatere, at såfremt
nogle af de besparelser man har indført i løbet af 2018/2019 skulle tilbageføres, skal det ske som
nye ønsker.
Partnerskabsaftaler – der er foretaget evaluering efter en aftale mellem patientforeningsnetværket
og Halsnæs Kommune om Træning til Kronisk syge. Der er konstateret et stort frafald, og
Ældrerådet kan kun anbefale disse aftaler, hvis kommunen yder større økonomisk bidrag, så
lederne bliver fagligt kvalificeret personer.
Pårørendepolitik – Ældrerådet har arbejdet med dette emne over et par møder, og har nu efterlyst
en reel pårørendepolitik (gerne indført under værdighedspolitikken) hos kommunen.
For nuværende fremstår det kun som en overordnet beskrivelser på 4 – 5 linier.

Michael Huusom har eftersendt link og materialer, som vedlægges ref.


Boligformer
Allerød har været på inspirationstur vedr boligformer for ældre.
Slides blev vist.



Fakta om danske kommuner - link
http://aeldresagen.kommuneguiden2.dk/app/vaelg_kommune.asp?knr=101



Kommuneguiden – link
http://kg45.ia-konsulenterne.dk/app/?knr=210


5. Mødedatoer og værter i 2019
Værter i 2018:
Fredensborg, Frederikssund, Hillerød, Allerød og Helsingør
Møder i 2019:
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Nord-gruppen

Regionsgården - lokale Vært
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6. Eventuelt

