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1 Valg af Referent(er)
Michael Huusom. blev valgt.

Lisbeth E. Knudsen har indvilget i at varetage referentopgaven fra januar 2020 og fremover.

2 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

3 Godkendelse af referat
Referat 10 – 15. november 2019

Blev godkendt

4 Orientering fra formanden

1. Deltagerne på årets Vingsted-konference havde aftalt, at vi ville gøre lidt mere for at informere

resten af Seniorrådet, om hvad vi oplevede.

Vi ( Toni Strande, Michael Huusom og Niels Søndergaard) har her i dette referat forsøgt at finde

en form, som vi måske kan bruge i fremtiden, så vores viden kan spredes lidt mere, end vi

plejer.

2. Konference i Vingsted blev indledt af Professor Ulrik Kjærs forelæggelse af ”Velfærdsteknologi-

ens etiske dilemmaer”. Ulrik Kjær påpegede, at der er store dilemmaer og juridiske problemer

ved den moderne velfærdsteknologi::

De nye teknologier rejser imidlertid også spørgsmål om, hvad teknologien skal bruges til, og

måske også, hvad den ikke skal bruges til. Der eksisterer dilemmaer i forhold til overvågning,

tryghed, privatliv og brug af borgernes data, og kommunerne skal håndtere disse etiske dilem-

maer i forbindelse med anvendelsen af ny teknologi.

Formanden mener, at dette er en meget vigtig og indtil nu ret forsømt diskussion.

Præsentationen ligger på Danske Ældreråds hjemmeside.

Seniorrådet sluttede op om forslaget, og anmoder fremtidige konferencedeltagere … fra og betalt af

Seniorrådet … om at udarbejde en kort rapport/referat, fra tilsvarende møder. Disse sendes i god tid

til formanden, så de kan komme med i næste dagsorden.

5 Social-og Sundhedsgruppen

I lighed med ovenstående foreslog gruppen at Seniorrådets observatører ved Plejecentrenes ”Bruger-

Pårørende Udvalg” også udarbejder er kort referat efter hvert møde.

5.1 Kvalitetsstandard om rengøring hos en person medægtefælle, hjemme-

boende, voksne børn eller lignende.

Ifølge referat af Økonomiudvalgets møde den 18.11.19 pkt. 231 blev sagen sendt tilbage til nærmere

drøftelse i Social- og Seniorudvalget (”Fagudvalget”) som følge af henvendelse fra Seniorrådet.

Møde i Social- og Seniorudvalget er 2. december 2019.

Seniorrådet har afgivet svar omkring kvalitetsstandard nr. 22 (se punkt 5.2).

Kvalitetsstandard 22 - hjemmehjælp

Kvalitetsstandard 22 - supplerende bemærkning

Seniorrådet konstaterede med tilfredshed, at ”Ankestyrelsens” notat omkring en mere ”individuel og

konkret evaluering” skal ligge til grund for visitation af husstandens samlede mulige formåen angående

rengøring. Dette fremgår af Social-og Senior Udvalgets seneste referat.
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5.2 Kvalitetstandarder, redegørelse om akutpladser

På mødet den 15. november 2019 gav Lisbeth E. Knudsen og Anette Lewinsky tilsagn om at søge

nærmere belysning af regler og administrationen af Akutpladser.

Fm.Anne Sophie Petersen, tlf. 72 26 94 04, Social og Ældreministeriet, bemærkede pr tlf. 20. november

2019, at der ikke er krav om, at kommunerne opretter akutpladser.

Af de midler, der er bevilget kommunerne til pleje, har de fleste oprettet akutteam, dvs. akutpleje i

hjemmet. Visitation sker efter Regionernes kvalitetsstandarder.

Seniorrådet vil tage denne sag op under et særskilt emne på et senere tidspunkt.

6 Teknikgruppen

1. Da både teknikgruppen og SoSu gruppen bl.a. arbejder med velfærdsteknologier forslås det, at

SoSu gruppen i Seniorrådet meddeler Ældre og omsorg (Ældrechefen) i kommunen, at de bør

udarbejde en kvalitetsstandard for de såkaldte ”skærmbesøg”.

2. Generationernes Hus og nybyggeri i Nivå Bymidte.

Seniorrådet diskuterede følgende emner og spørgsmål.

• Mener Seniorrådet, at vores målgruppe samlet set ønsker/har behov for en svømmehal?

• Mener Seniorrådet at et varmtvandsbassin bør indgå i ovennævnte svømmehal?

• Mener Seniorrådet at et varmtvandsbassin (i stedet) evt. kunne indarbejdes i forbindelse

med plejecentret/evt. sundhedshus?

Efter en længere meningsudveksling blev emnet afsluttet med ønsket om et bedre beslutnings-

grundlag.

Findes der en behovsanalyse (svømmehal og varmtvandsbassin)?

Hvad er status og erfaring fra omkringliggende kommuner med tilsvarende faciliteter. Bør det

samlede økonomiske aspekt indgå i Seniorrådets overvejelser i vores synspunkter for ”Ældre-

befolkningen”.

3. Seniorrådet støtter naturligvis Byrådets beslutning om ”Sundhedshuse” i alle fire bysamfund.

6.1 DÆ’s ældrekonference i Vingsted

Formanden for Teknikgruppen deltog i Danske Ældreråds konference den 26. november. Kort stikord-

sreferat fra 2 af 3 emner herunder:

”Digitale vaners betydning for det sociale liv”, af teknologiinteresseret Læge Imran

Rashid.

Det der adskiller homo sapiens (tænkende) fra homo habitus (reflekser og instinkt) er fø-

lelser, refleksioner, relationer, associationer, vilje.

Selv når homo sapiens agerer er 90% styret af ”habitus hjernen” (vaner og rutiner). Sapi-

ens forstår ”behovskontrol” og ”udskudt belønning”.

Hvem bestemmer dit liv? Google, Apple, Microsoft, reklamemedierne, din Mobiltelefon …

eller din egen vilje?

Velfærdsteknologi (fra rollator til virtuelle briller) er et supplement og ikke en erstatning.

Stik fingeren i vejret … i jorden … eller nogle gange i ørene.

”Behovsafdækning, Inddragelse og dokumenteret effekt med velfærdsteknologi på

plejehjem”, af Søren Pallesen, Aarhus Kommune.

Som titlen antyder har de i Aarhus haft succes på området borgere med demens og borgere

med udadvendt voldelig adfærd. De har undersøgt ca. 100 ”teknologier”, hvoraf de har be-

nyttet 22, heraf var 6 de mest virkningsfulde. Mere end 3.000 registreringer har medført

stor viden og rådgivningskapacitet.

Konklusionen er, at inddragelse (spørg alle involverede) og konstant informativ kommuni-

side 4 of 9



Fredensborg Seniorråd december 2019

kation (alle involverede) er et must for succes, at alle borgere er individuelle, at processen

har mindsket risikoen for vold og trussel om vold.

De 6 ”bedste” teknologier var: Et rødt konstant natlys, en granulat dyne, kugleveste, ikke

levende men bevægelige kæledyr, gode trygge lænestole, store plastik dyr i haven (f.eks.

en ko)

Begge foredragsholderes slides findes på Danske Ældreråds hjemmeside.

7 Boligruppen
Gruppen planlægger flere besøg som forbedrer gruppens baggrundsviden omkring senior bofællesska-

ber. Gruppen ønsker evt. at planlægge borgermøde emnet angående. Lisbeth E. Knudsen vil fremskaffe

dokumentation/rapporter om behovsopgørelser for seniorboliger.

8 Kulturgruppen

Gruppen har foreslået kommunen (Kristian Heegaard), at kulturtilbud også bør være tilgængelige i

dagtimerne.

Herved nemmere for de ældre at deltage.

Gruppen efterlyser en årlig, men opdaterbar kulturkalender.

En længere åbningstid for biblioteket i Nivå er ønskeligt.

Gruppen deltog i kulturkonferencen ”På tværs af generationer” den 26. november.

Et lovet foretræde for Kulturudvalget planlægges.

9 IT- og Kommunikationsgruppen
Der henvises til deltagernes referater fra Vingstedkonferencen.

9.1 Fem teknologiske temaer (IT)

Vi er inde i en rivende udvikling og (den elektroniske) teknologi står på lur i kulissen for fremtidens

velfærd. Baseret på Professor Ulrik Kjærs foredrag på Vingstedkonferencen og KL interesse i emnet,

vil formanden gerne diskutere denne teknologi:

Fem teknologiske temaer(rapport fra KL) Seniorrådet tog temaerne til efterretning.

9.2 Emner fra Danske Ældreråds konference i Vingsted

Medlem af IT- og Kommunikationsgruppen (Michael Huusom) deltog i Danske Ældreråds konference

den 26. november. Kort stikordsreferat fra 1 af 3 emner herunder:

”Er skærmkontrol en metodefrihed i hjemmeplejen?” Med Helle Heineman, Holbæk

Kommune.

Holbæk har gennem et år anvendt skærmbesøg i hjemmeplejen. Det gør vi også i vores

kommune, så det kender Seniorrådet til.

Herunder blot nogle erfaringer fra Holbæk: Der mangler ca. 112 assistenter i hjemmeplejen,

1 ud af 3 er 55 år+, svært at rekruttere, der er bevilget 8 mio. kr./år ekstra til hjemmeplejen,

kommunen har købt 160 ganske almindelige tablets/ med simkort (skærme), pt. 98 brugere,

i uge 45 lavede kommunen 650 opkald, 21 pårørende/familie er koblet op som brugere (kan

kommunikere med hjemmehjælps/familie brugere), 4 hjælpere fra Ældre Sagen er koblet

op, kun kommunen kan starte et videoopkald, der bruges en meget simpel App, brugeren

kan tage skærmen med sig, brug er frivilligt men kun få (2) afviser, der eksisterer en

kvalitetsstandard for skærmkontrol.

Skærmbesøg omhandler: Kontrol af medicinbrug, bad, påklædning spisning, drikkekontrol i

varmen, indkøbslister og meget mere, herudover kan medarbejderne kontakte hinanden for
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råd under de fysiske besøg hos brugeren (f. eks. sårpleje via at bruge skærmens kamera),

nogle synger sange til hinanden, nogle spiser ”sammen”. I fremtiden ønskes sygehuse og

lokale læger at indgå i brugen af skærmbesøg.

Niels Søndergaard deltog i to seminarer:

”Velfærdsteknologi i kommunerne” med Mie Bjerre, specialkonsulent, Center for vel-

færdsteknologi, KL

Seminaret var lidt teoretisk og ikke særligt jordnært.

Nye teknologier bidrager i stadigt stigende grad til velfærden og øger mulighederne for bl.a.

tryghed, sikkerhed, sundhed, værdighed og frihed for borgere.

Velfærdsteknologi er i dag et nødvendigt redskab i den kommunale værktøjskasse og et

prioriteret felt på tværs af landets kommuner. Seminaret handler om den udvikling, der

er inden for velfærdsteknologi, særligt pa� ældreomra�det, og hvor- dan kommunerne

arbejder med det. ’

og

”Præmisser for at lykkes med velfærdsteknologi” med Lone Gaedt, konsulent, Køben-

havns Kommune

For 10 år siden blev velfærdsteknologi højt besunget med ord som vindmølleeventyr, pro-

blemknuser og win-win-teknologi.

I dag er vi en del klogere på både de enkelte teknologiers funktionalitet, den værdi de har

for borgerne, de berørte medarbejderes arbejdsmiljø og den kommunale service og øko-

nomi.

På seminaret sætter vi lys på en lang række konkrete forhold, som skal være på plads, for

at teknologier har værdi for ældre borgere, medarbejdere og den kommunale økonomi og

drøfter, hvilke præmisser ældrerådene især skal være opmærksomme på ’

Toni Strande deltog i to seminar:

Når skrøbeligheden banker på, rækker teknologien ikke langt. ved Ergoterapeut

Mette Søndergård.

Holdningen var helt klart at robotter, så som kunstige sæler og lign, måske kunne bruges

en gang imellem, men ikke erstatte menneskelig kontakt.

Overvågning med kamera på stuen så nattevagten kunne se om beboeren lå i sengen er

grænseoverskridende også selv om, den overvågede selv havde givet lov til det – eller

familien havde accepteret det på vedkommende vegne.

og

”Værdighed i ældreplejen” ved Kari Rose Holm fra Videnscenter for værdig ældrepleje.

Som det fungerer nu de fleste steder er det ledere, personalet, der taler om værdighed.

Måske skulle man tale med brugerne i stedet for, da det er forskelligt fra person til person

hvad der vigtigt for at opfatte at man oplever værdighed – standard rammerne skal måske

udfordres engang imellem.

Det blev også opfattet som uværdigt af mange, at man ofte skulle forholde sig til mange

forskellige måder at tale på fra de forskellige faggrupper – fælles sprog ville fremme forstå-

elsen.

og plenum foredraget:

”Digitalisering – et tveægget sværd” ved Morten Hjerlholt ph. D, IT-universitetet. Kø-
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benhavn.

Det forventes at alle over 15 år kan betjene sig selv med digitale løsninger bl.a. via E-boks.

det klares også uden problemer af de fleste-også ældre. men mange ældre bliver sårbare

ved sygdom, død, sorg. Hvis man ikke får reageret i tide, opfattes det som selvforskyldt og

ens rettigheder kan ophøre.

Mange får familien, venner til at hjælpe, men det ofte grænseoverskridende af begge parter.

Foredragsholdernes slides findes på Danske Ældreråds hjemmeside.

10 Økonomigruppen

Seniorrådets økonomi er her mod slutningen god. Balancen er fremsendt til Seniorrådets medlemmer.

En 2019 årsopgørelde forelægges primo 2020.

11 Konferencer, kurser og møder

11.1 Danske Ældreråd, Regionsældrerådet

Delegerede: i Regionsældrerådet: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen med Michael Huusom som

suppleant.

Ordinære møder foregår altid på Regionsgården i Hillerød.

• Regionsældrerådet – ordinært møde 5. februar 2020

• Temadag – 24.februar 2020 (Frederiksborgcenteret – Hillerød)

• Repræsentantskabsmøde – 27. april 2020 (Nyborg Strand)

• Danske Ældreråds ældrepolitiske konference – 28. april 2020 (Nyborg Strand)

• Regionsældrerådet – ordinært møde 13. maj 2020

• Regionsældrerådet – ordinært møde 20. august 2020

• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020

11.2 Nordgruppen

Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher med Michael Huusom som suppleant.

11.3 Kommunernes Landsforening

• Sundhedskonference 21. januar 2020 – Comwell Kolding

• Social- og Sundhedpolitisk Forum 14. / 15. maj 2020 – Aalborg Kongres & Kulturcenter

• Ældrekonference 29. september 2020 – Comwell Kolding

Ønske om deltagelse: Michael Huusom

11.4 Afrapportering af Møder, Temadage og Konferencer

1. KL Ældrekonference i Kolding

Deltagere: Michael Huusom, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Toni Strande og Niels

Søndergaard

Der var ret mange sessioner, og præsentationerne for disse kan findes på

Plancher til KL’s ældrekonference

11.5 Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

11.6 Andre konferencer

Hvordan sikrer vi et godt...

Tirsdag den 10. december i Helsingør.

Finn Kamper-Jørgensen og Michael Huusom deltager.
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12 Seniorrådets mødedatoer

12.1 2020

Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet den 3. juni 2020

Michael Huusom kordinerer.

dato måned lokale Bemærkning

8. Januar Kontrabassen

5. Februar Kontrabassen

4. Marts Kontrabassen

1. April Klaveret

6. Maj Kontrabassen

3. Juni Frivilligcenteret Peter Søndergaard

5. August Kontrabassen

2. September Kontrabassen

7 Oktober Kontrabassen

4. November Kontrabassen

2. December Kontrabassen

13 Eventuelt
Boliggruppen efterlyser en kommunal boligpolitik.

Vi holder ikke op med at lege,

fordi vi bliver gamle – vi bliver gamle,

fordi vi holder op med at lege.

Gunner ”Nu” Hansen
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Appendiks

Samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Seniorrådet 2018-2021

Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Ansvarsområder i Seniorrådet

Fredensborg Kommunes hjemmeside

Den kommunale udvalgsmødekalender 2020

Fredensborg Seniorråds hjemmeside

Fredensborg Kommunes Budget

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Danske Ældreråds hjemmeside

Regionsældrerådets hjemmeside

Danmarks Statistik, Statistikbanken

Styrelsen for Patientsikkerhed
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