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
19. december 2018
Kl. 9.30 til 11.15
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 19. december 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Thøger 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

19. december 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

Til referat

-

-

Mødeplacering i 2019, tidspunkter, klokkeslæt og
sted. Starttidspunkt er ændret til kl. 9.00 fremover. Der holdes fast ved mødet 16. januar, hvor
Birgit tager referat.
Offentliggørelse af 2. halvårstema 2018 – demens. Opsamlingen er sendt til Byrådet, Socialog Sundhedsudvalget, pressen og administrationen.

Sagsnr. 5
Tema for mødet
Sagsbeskrivelse Bilag: Ældrerådets indsatser i perioden 2018-2021.
Valg af tema for 1. halvår 2019
Til referat

Til beslutning
Sagsnr. 6

Temaet for første halvår i 2019 bliver bemanding på ældreområdet.

Høringssvar

Dokument nr.
710-2018-465925
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Sagsbeskrivelse

Kommende høring om Sundhedsaftalen for 2019-2023.

Til referat

Høringsfrist: 22. januar 2018.

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Til referat

Evaluering af 2018
Evaluering af året der er gået og en gennemgang af
hvad Ældrerådet har nået det første år.
Liste med høringer og emner behandlet i årets løb blev
udleveret.

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Til referat
Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Til referat

-

Mødestruktur og mødeafvikling: ældrerådsformanden som mødeleder fungerer godt og fortsættes.

-

Fokusområder: færdselssikkerhed, Dommerparken og budget er aktuelt og bevares som punkter.

-

Processen med halvårlige temadrøftelser: det er
væsentlige temaer der drøftes og det giver læring
og stof til eftertanke.

-

Referatgodkendelse: referatet læses fremadrettet
ikke op, men udsendes efter formandens godkendelse. Herefter er der fem dage til evt. indsigelser
inden offentliggørelse.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Intet nyt pt.

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.

Ældrerådet vil søge om at få restbeløbet fra 2018 overført. Administrationen undersøger processen for det nærmere.

Til orientering
Sagsnr. 10
Til referat

Afdækning af vagter på skæve tidspunkter
Bilag: Nattevagtsdækning
Bilag: Budget – driftsforslag U-409ny
Erik orienterede om processen for analysen af nattevagtsbemandingen.
Ældrerådet får besøg af psykolog Josephine Kastrup
Lorenzen til Ældrerådsmødet i januar.

Til orientering
Sagsnr. 11
Til referat

Orientering fra Social- og Sundhedsdirektør Kate
Bøgh
Kate orienterede om den nye sundhedsaftale 2019-2023,
der kommer i høring i januar 2019.
Der er denne gang udarbejdet én aftale, hvor der tidligere har været både en administrativ og en politisk sundhedsaftale.
I aftalen beskrives visioner, prioriterede indsatser samt
hvilke principper der arbejdes ud fra. Sundhedsaftalen er
en aftale mellem kommuner og region. Derudover er de
praktiserende læger som noget nyt også medunderskriver på aftalen.
Det er en dynamisk aftale, der kan tage højde for de nationale mål og politiske prioriteringer, der kommer løbende på området.
Samarbejdsaftaler udarbejdes efterfølgende lokalt.
Visionen er, at:
- der skal være lighed i sundhed.
- det skal være på borgerens præmisser.
- der skal være sundhedsløsninger tættere på borgeren.
- der skal være mere sundhed for pengene.
Sundhedsaftalen indeholder tre prioriterede indsatsområder:

-

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

Fælles investering i forebyggelse med fokus på
rygestop.
Sammen om ældre borgere med fokus på akutområdet.
Udvikling af den nære psykiatri med fokus på
mental sundhed hos børn og unge samt voksne
borgere med svær psykisk sygdom.

Orientering fra ældrechef Peter Mikkelsen
Ny organisering i ældreplejen:
Peter orienterede om ny organisering i ældreplejen med
en forenkling af distriktslederstrukturen, hvor der fremadrettet vil være to distrikter: Øst og Vest.
Lotte Meldgaard Foged bliver distriktsleder i Vest for følgende plejecentre: Anlægget, Thorshøj, Skaghøj, Elmehøj og det nye Dommerparken.
Pia Hedegaard bliver distriktsleder i Øst for følgende plejecentre: Voldumcentret, Møllegården, Tinghøj og Hinneruplund.
Sagen forelægges for Byrådet i februar 2019.
Administrationens overvejelser om Ældrerådets oplæg om demens:
Herunder punktet om personaleadfærd med bevidsthed
om kommunikation med demensramte og pårørende.
Peter påpeger, at demensramte skal kunne rummes i civilsamfundet og at kommunikation og adfærd hos plejepersonalet er et emne, der skal adresseres i den kommende demenspolitik.
Der har for nylig været fem medarbejdere på uddannelse
som demenskoordinator.
Der er fokus på indretning af demensvenlige boliger
både i kommunens nybyggeri og i eksisterende byggeri.

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse

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

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Møllegården – Birthe
Skaghøj – Ejgil
Thorshøj – Erik
Tinghøj – Birgit
Voldum – Lena

Ældrerådet vil opfordre Social- og Sundhedsudvalget til
at kigge vedtægterne for bruger- og pårørenderåd igennem for opdateringer.

Nyt fra formanden
Erik og Hans er indkaldt til regionsældrerådsmøde i januar i Viborg.
Ældrerådet drøftede drift af nyoprettet facebookprofil.

Til orientering
Sagsnr. 15
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 16
Til referat

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

Eventuelt

