Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 10. februar 2021 kl. 9 – 11 teamsmøde
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, John Olsen, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth
Ensted og Helge Olsen (fraværende), Lizzie Munch (fraværende)
Gæster:
Charlotte Larsen kl. 9.30 -10.30
Referent: Kirsten Becker

1.

Velkommen

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3.

Godkendelse af referat af 9.
december 2021

Referat godkendt
Det planlagte Ældrerådsmøde 13. januar 2021 blev aflyst på grund af COVID-19
restriktioner.

Ekstra

Formandsmeddelelse

D. 23. marts er der møde i Regionsældrerådet. Samme dag er der planlagt møde vedr.
Det Nære Sundhedsvæsen. Ældrerådet opfordres til samlet tilmelding.
Johnny Petersen vedr. Folkeoplysningsudvalget.
Udvalget har indledt dialog om proces for genåbning af kultur og- idrætsinstitutioner.
Ældrerådet vil drøfte egen rolle i genåbningsprocessen.
Gitte Nikolaisen vedr. integrationsrådet.
Borgere med anden etnisk baggrund på det nye plejecenter? Er der tænkt tanker i denne
sammenhæng ind i planlægningen af det nye plejecenter. Formanden oplyser at det ikke
har været drøftet.

Johnny Petersen oplyser at have fået gode reaktioner på formandens sidste læserbrev i
Nordvest Nyt.
Overvejelser om læserbreve i By og Land?
Steen-Kristian Eriksen.
Der skal formodentlig gøres en stor indsats for at frivillige og brugere af aktiviteter vil
genoptage aktiviteter i brugerråd og andre steder.
Gitte Nikolaisen.
Der skal være et stort fokus på brugerrådene og deres aktiviteter efter genåbning.
Brugerrådene skal understøttes af blandt andet Ældrerådet for at sikre at tidligere
brugere igen vil komme i De Aktive Centre.
Steen-Kristian Eriksen vedr. 75-års fødselsdagene.
Ældrerådet fastholder behov for information om muligheder og tilbud. Ældrerådet vil
drøfte forslag til at gennemføre 75-års fødselsdagene fremover.

4.

KL. 9.30 – 10.30
Dialog med og orientering fra
Charlotte Larsen

Vedr. vaccinationer.
Det har været en vanskelig opgave at koordinere.
Borgere bosiddende på plejecentre er nu næsten alle vaccineret. (Borgere, der ikke er
vaccineret, er ny-indflyttede borgere samt borgere, der på vaccinationstidspunktet havde
helbredsproblemer og derfor lægefagligt blev vurderet at skulle have udsat vaccination. I
alt drejer det sig om 20 – 25 borgere i Holbæk Kommune).
Vaccinationsprocessen har mange interessenter: Sundhedsstyrelsen => regionerne =>
kommunerne.
Borgere i Hjemmeplejen 65 + og modtagere af personlig og praktisk hjælp er næsten alle
vaccineret.
Næste gruppe er borgere 65 +, som ikke modtagere personlig og praktisk hjælp. Denne
gruppe tilbydes nu vaccination.

Vedr. vaccination af personale: Vaccinationerne er prioriteret borgerne og personalet
tilbydes ”restvacciner”
AstraSeneca vaccine tilbydes borgere under 65 år. Region Sjælland har modtaget 3.000
vaccinere i uge 6.
Test-strategi på ældreområdet fortsætter:
Medarbejdere tilbydes pcr-test x 2 ugentligt og hurtig test de øvrige dage.
Der er for nuværende ikke planer om udfasning af test af medarbejdere på
ældreområdet.
Johnny Petersen spørger ind til hvornår Ældrerådet kan forvente at blive involveret i de
forskellige strategier og politikker f.eks. Sundhedspolitikken
Charlotte Larsen oplyser at en konsulent er i færd med at indsamle data og beskrive
oplæg til proces. Ældrerådet vil naturligvis blive involveret i udarbejdelse af politikker på
ældreområdet.
Steen-Kristian Eriksen spørger ind til fortsat orientering/ involvering af Ældrerådet vedr.
det nye plejecenter.
Charlotte Larsen oplyser at Lejerbo vil være bygherre på byggeriet.
Det aftales at indbyde konsulent fra VBAF og fagsekretariatet til Ældrerådsmøde for at
give status på processen.
Charlotte Larsen: Der planlægges med virtuelle workshops som opstart på processen at
bygge et nyt plejecenter. Disse workshops er planlagt i marts 2021. Senere vil der blive
mindre virtuelle workshops med forskellige ”underemner”.
Vedr. Ældrepolitik.
Udvalget har tilkendegivet enighed i oplæg til ældrepolitik og til administrationens
forslag til mål for de enkelte indsatser. Mål og ældrepolitik er på udvalgets dagsorden til
mødet i marts 2021.

Steen-Kristian Eriksen spørger til håndtering af bekymringshenvendelser og klager på
ældreområdet. Vil et klageråd være en mulighed, som giver mening?
Charlotte Larsen opfordrer til ved bekymring / bekymringshenvendelser straks at
kontakte den lokale leder. Alternativt kan leder af Pleje og Omsorg Barbara Lisemose
eller Charlotte Larsen kontaktes.
Steen-Kristian Eriksen vedr. rekrutteringsstrategien. Charlotte Larsen giver orientering:
• Rekruttering / oplæg via influencers
• Ufaglærte ansat i ældreområdet tilbydes elev-uddannelse
• Jobcentret arbejder med ”klar til SOSU” for ledige, som kan begynde elevuddannelsen
• Der er afsat finanslovsmidler til at understøtte ufaglærtes overgang til sosu-elev.
• Opmærksomhed / øget fokus på at oplyse om elev-uddannelserne indenfor
skoleområdet.
• For elever på Stenhus og VUC tilbydes 1 uges praktikophold. Dette sker i
samarbejde med regionen.
• Dialog om ”lommepenge-projekter”

5.

Godkendelse af oplæg til
retningslinjer for Ældrerådets
pulje

Oplæg ril retningslinjer godkendes og er gældende fra 10. februar 2021.
De nye retningslinjer skal på hjemmesiden. Elsebeth Ensted tilføjer godkendelses- og
ikrafttrædelsesdato og sender til administrationen.
Elsebeth Ensted og John Olsen laver oplæg til nyt ansøgningsskema. (Det nuværende
godkendte skema anvendes indtil videre)

6.

Godkendelse af fordeling af
arbejdsopgaver i Ældrerådet

Formanden har tidligere sendt oplæg ud.
Ældrerådet har fordelt opgaver som følger og har besluttet at den enkelte gruppe selv
vælger tovholder. Tovholder / gruppen sender eventuelle oplæg til Ældrerådet inden
Ældrerådsmøderne eller fremlægger oplæg på møderne.
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Det kommende Ældrerådsvalg
Ny Sundhedspolitik
Ny Ældrepolitik
Nyt plejecenter

Gitte, John, Steen-Kristian
Johnny, Elsebeth og evt. Steen-Kristian
Aage, Elsebeth, Lizzie, Steen-Kristian
Ældrerådets medlemmer deltager i
forskellige arbejdsgrupper
Ny velfærdsteknologisk strategi
Jørgen, Elsebeth, Axel, Gitte
Rekrutteringsstrategi og arbejde på Lizzie, Steen-Kristian
at styrke ældre- og
sundhedsområdet
Tilsynspolitik
Johnny, Elsebeth
Boligstrategi
John, Aage, Steen-Kristian
Kvalitetstandard
Elsebeth, Axel
Ældrerådets hjemmeside og
John, Elsebeth, Steen-Kristian
opdateret synlighedsstrategi
Rammebetingelser for Ældrerådets Elsebeth, John
puljemidler og oplæg til indsats
Samarbejde med brugerråd,
Jørgen, Aage, Axel, Steen-Kristian,
revision af deres grundlag og
Lizzie
frivillighed
Demografimodel,
John, Johnny, Steen-Kristian
effektiviseringsstrategi og budget
2022
Ældrerådets budget
Aage
§ 18 udvalg
Aage
Ændringer i tilforordnede til
Åvang => Jørgen
brugerrådene
Østergården => John
Tølløse => John
St. Merløse =>ad hoc
De øvrige fortsætter som hidtil.

7.

Evt.

Aage giver en kort status på Ældrerådets egne midler
3 repræsentanter til repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand: Steen-Kristian, Aage og
Jørgen

