Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Ejgil Andreasen, Lena
Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen
21. november 2018
Kl. 9.15 til 11.45
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 21. november 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Alex en sang.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Postadresse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

21. november 2018
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk

Til referat

Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr. 4
Sagsbeskrivelse

Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.

Sagsnr.
710-2017-40931

Sagsnr. 3

-

-

Svar fra Social- og Sundhedsudvalget om mødestruktur og brug af pædagogisk personale i ældreplejen. Social- og Sundhedsudvalget foreslår,
at fastholde det årlige fællesmøde med brugerog pårørenderåd med et efterfølgende særskilt
møde med Ældrerådet.
Svar fra Borgerservice om mulighed for betaling
med andet end kontanter ved flextur hos Midttrafik. Henriette Halgaard Rasmussen fra Borgerservice kontakter Midttrafik.

Til referat
Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Tema for mødet – demens
Bilag: Demens som indsatsområde
Opfølgning på halvårstemaet demens.

Til referat

Yderligere anbefalinger fra Ældrerådet:

Dokument nr.
710-2018-433693
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

-

-

Fokus på tidlig udredning i sammenhæng med
forebyggelsestiltag samt fokus på forebyggende
lægebesøg.
Aflastning af pårørende i hjemmet, så længe den
demente er hjemmeboende.
Forslag om konference med fokus på indretning
af demensvenlige boliger.

Anbefalinger sendes til Social- og Sundhedsvalget og
ældrechefen.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Til referat

Høringssvar
Ingen pt.

Afslutning af året 2018 og mødeplan for 2019
- Julefrokost afholdes i forlængelse af Ældrerådsmødet i december. Ejgil arrangerer julefrokosten i
Inside 19. december 2018 kl. 11.30.
- Der indkaldes til møder i 2019 hver 3. onsdag i
måneden som hidtil.
- Møderne i 2018 evalueres på Ældrerådsmødet i
december.

Oprettelse af hospice i Favrskov Kommune
Tilbagemelding fra møde 20. november 2018 med politikere, der arbejder med planer om oprettelse af et hospice i Favrskov Kommune.
Hospicepladser fordeles i regionen. Lone Glarbo og
Hanne Smedegaard vil undersøge nærmere i Venstres
gruppe.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Orientering fra ældrechef Peter Mikkelsen
- Tilbagemelding på sager behandlet på Byrådet
30. oktober: Udmøntning af puljen til en værdig
ældrepleje, Udmøntning af puljen til en bedre bemanding på plejecentre mv. samt Nedlæggelse af
ældreboliger i Foldby.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

-

Opfølgning på handlingsplan fra brugertilfredsundersøgelsen af 21. februar 2018 – 18% af borgerne får et besøg af de lokale gruppeledere. Ældrerådet vil få en opsamling til orientering.

-

Hvordan fremmer vi de gode historier fra ældreplejen i Favrskov Kommune? Mange gode historier lægges ofte på Facebook fx om arrangementer på plejecentre, ensomhedsprojekt og lignende. Målet er at få en god historie i pressen én
gang i måneden.

-

Opfølgning på klage fra borger. Den ansvarlige
gruppeleder har taget kontakt til borgeren.

-

Der er ansat en psykolog til afdækning af nattevagtsbemandingen. Derudover skal psykologen
udarbejde en demenspolitik. Ældrerådet inviteres
til at deltage i et gruppeinterview, hvor Annegrete,
Hans, Ejgil og Erik deltager.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Erik, Birthe og Lena har været på kursus på Vingstedcentret om det nære sundhedsvæsen.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Velfærdsteknologi mm. – Thøger.
- Offentlig transport – Ejgil.
- Det nære sundhedsvæsen – Annegrete.
- Nyt plejecenter Dommerparken – Erik.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.
Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 15
Til referat
Til godkendelse
Sagsnr. 16

Skaghøj – Ejgil
Thorshøj – Erik
Tinghøj – Birgit
Voldum - Lena

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
Der skal være valg til Danske Ældreråd i Viborg 28. februar 2019. Formand og næstformand har stemmeret.

Månedens gode historie fra ældreplejen i Favrskov
Kommune
Samme ældrerådsmedlem som foreslår dagens sang finder dagens guldæble.
Der deles gode historier.

Eventuelt

Oplæsning og godkendelse af referat

