Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Ejgil Andreasen, Lena Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen
Alex Kejlberg
16. januar 2019
Kl. 9.00-11.30
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 16. januar 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

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

16. januar 2019
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

Opfølgning på Henriette Halgaard Rasmussen fra
Borgerservice.

Midttrafik har svaret at de skal behandle borgerne ens,
derfor skal der være kontantafregning eller onlinebestilling.
Ældrerådet udarbejder en skriftlig henvendelse til Midttrafik.

Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Tema for mødet – bemanding i ældreplejen
Psykolog Josephine Kastrup Lorenzen deltager kl. 9.3010.30.
-

Til referat

Plejecentre og hjemmeplejen
Er der steder vi kan få inspiration fra til at se
skævt på opgaven?

Fokus er på kommunens plejecentre, ikke på borgere i
eget hjem.
Josephine er i gang med at besøge nattevagter på

Dokument nr.
710-2019-10315
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Hinneruplund, Thorshøj og Anlægget. Hun taler med nattevagter, beboere og pårørende. Nattevagterne mener
normeringen er fin. Der er konsensus om, at der er beboere man ikke må gå fra.
Rapporten bliver færdig i løbet af februar. Josephine deltager i Ældrerådsmødet 20. februar.
Josephine skal arbejde som konsulent på demenspolitikken, når hun er færdig med rapporten.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Input til Sundhedsaftalen for 2019-2023.
Høringsfrist: 22. januar 2019.

Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Erik laver udkast til høringssvar, som sendes til kommunen.

Møde i Hinnerup 18. februar 2019
Forslag til dagsordenspunkter:
- Ældrerådets oplæg om demente.
- Antal plejehjemspladser fremadrettet.
- Ventetid på at komme på plejehjem.
- Akutpladser og betaling af dem.
- Korttidspladser.
- Rekruttering til social- og sundhedsområdet.
- Forebyggelse af KOL og diabetes.
- Det nære sundhedsvæsen.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Der er udsendt en invitation til indvielse af Demensfællesskabet Østjylland i Aarhus 30. januar. Erik og Birgit
deltager.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Nyt plejecenter Dommerparken – Erik.

-

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.

Byggeriet af Dommerparken går efter planen.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
Annegrete vil kontakte Hinneruplund.
Hans skal til møde i bruger- og pårørenderåd 5. marts.
Der er generalforsamling for beboerne på Møllegården
21. januar.
Der var valg i sidste uge til nyt bruger- og pårørenderåd
på Thorshøj.
Lena har været til byggeprogramudvalgsmøde om udvidelse af Voldumcentret. Processen for byggeriet er skudt
i gang. Lena skal til møde i bruger- og pårørenderåd 24.
januar.
Ældrerådet giver oplægget om demens til lederne.

Til orientering
Sagsnr. 11
Til referat

Nyt fra formanden
Næste møde afholdes på Voldumcentret kl. 9.00.
Herefter er det planen, at Ældrerådet besøger plejecentrene hver anden måned for rundvisning og afholdelse af
møde.

Til orientering
Sagsnr. 12

Månedens gode historie fra ældreplejen i Favrskov
Kommune

Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Samme ældrerådsmedlem som foreslår dagens sang finder dagens guldæble.
De gode historier skal ud.

Eventuelt
Til næste gang skal vi fokusere på normereringer. Erik
laver et lille oplæg, som udsendes med dagsordenen.

