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Referat, Ældrerådsmøde 15. maj 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Ejgil en sang.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget 7. maj 2019.
Til referat

Mødet gik godt og det var positivt, at struktur og indhold
på mødet i år var anderledes end sidste år.
Vedr. Ældrerådets budgetforslag:
”Udredning af normering i ældreplejen”. Der er ikke nogen normering i hjemmeplejen som sådan, det rettes
derfor i budgetforslaget, at det kun handler om normering på plejecentrene.
Fremtidige initiativer om velfærdsteknologi og nye
boformer:
Ældrerådet blev spurgt om Ældrerådet har lyst til at deltage i arbejdsgrupper om velfærdsteknologi og nye boformer. May-Britt melder tilbage, at Ældrerådet er positivt
stemt over for det.

Sagsnr. 5
Tema: normering i ældreplejen
Sagsbeskrivelse Opsamling på hidtidige drøftelser og konkretisering af
Ældrerådets anbefalinger.
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Hvert Ældrerådsmedlem bidrog med tre punkter, der er
væsentlige at huske på i drøftelsen af normeringer i ældreplejen.
Til referat

Input:









Overlap af vagter
Mere tid til borgere
Kvalifikationer hos plejepersonalet
Plejebehovet stiger og bliver mere komplekst fx
ved demente, psykiatriske borgere o.l.
Logistikken i hjemmeplejen
Fysiske rammer ved fx trapper
Stedtillæg og elevløn
Offentlig transport
Fortæl de gode historier

Sagsnr. 6
Besøg af direktør Kate Bøgh
Sagsbeskrivelse Orientering om status på Sundhedsaftale 2019-2023:
Byrådet skal på møde den 25. juni 2019 tage stilling til
godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 med henblik
på ikrafttrædelse den 1. juli 2019. Aftalen er udarbejdet
af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland
og har været i høring primo 2019. På baggrund af høringen er der foretaget en række præciseringer i aftalen.
Til referat

Den kommende sundhedsreform vil komme til at påvirke
Sundhedsaftalen. Dette kan imødekommes da Sundhedsaftalen er dynamisk og revideres igen om fire år.
Forvaltningen tager Ældrerådets anbefaling til efterretning om, at det er vigtigt, at en Sundhedsaftale skal udformes på borgernes præmisser.
Ifht. brugerbetaling er det en mulighed, at Ældrerådet
kan presse på for, at borgerne kan få befordring ved kørsel fra hjemmet til korttids- og akutpladser.
Datadeling mellem regioner, praktiserende læger mm.
ville kunne løse mange problematikker, men det er ikke
en mulighed jf. persondataloven.
Kate gennemgik ændringer i Sundhedsaftalen:
- Borgeren sættes først og ’pårørende’ er ligeledes
tilføjet.
- Værdighed er ’at tage ansvar for’ og ikke kun ’at
have indflydelse på’.
- Fokus på forebyggelse – også i regionen.

-

Akutområdet er et fælles ansvar.
Forsøg med fællesledelse og fællesøkonomi.
Fair balance i økonomien mellem regionen og
kommunerne fx ved fælles udbud.

Sagen om Sundhedsaftalen kommer på Social- og
Sundhedsudvalgsmøde i juni måned.
Status på Dommerparken:
Indflytning er planlagt til 1. november 2019.
Indvielsen vil først blive i februar 2020, da forpladsen
først vil være færdig der.
Der arbejdes i øjeblikket med navnet ’Solhøj’, da det har
baggrund i et haveselskab, der har ligget i nærheden.
Brugertilfredshedsundersøgelsen:
Der er ikke så mange tilmeldte i Thorshøj. Dette afstedkommer at der vil blive inviteret flere til brugertilfredsundersøgelsen i Hinnerup.
En idé kunne være at omtale undersøgelsen som et fokusgruppeinterview næste gang.

Sagsnr. 7
Besøg af ældrechef Peter Mikkelsen
Sagsbeskrivelse
- Orientering fra seneste Social- og Sundudvalgsmøde.
- Omfang af genindlæggelser i Favrskov Kommune.
- Fornyelse af tilsynspolitik efter servicelovens §
151.
- Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i hjemmeplejen.
Til referat

Tilbagemeldingen fra Social- og Sundhedsudvalget efter
dialogmødet 7. maj 2019 var, at der er stor respekt om
Ældrerådets arbejde.
Politiske sager på udvalgsmødet:
 Værdighedspolitikken er tilrettet efter Ældrerådets høringssvar.
 Ankestyrelsens statistik over ankesager blev
gennemgået. Favrskov Kommune ligger fint.
Orienteringspunkter på udvalgsmødet:
- Der er givet 3,2 mio. kr. til udvidelse af sundhedsklinik på Hinneruplund. Derudover kommer
der sundhedsudstyr.

-

Nattevagtsdækningen vil blive fremlagt som politisk sag til udvalgsmøde i juni måned.
Udarbejdelsen af en demenspolitik er så småt sat
i gang.
Der indføres tilbud om forebyggende hjemmebesøg til 70-årige, der bor alene.
Der er ansøgt om 781.000 kr. til ensomhedsprojektet, heraf vil nogen af midlerne gå til forebyggende hjemmebesøg og til Handicap- og Psykiatriområdet.

Genindlæggelser i Favrskov Kommune:
- Det kommer an på hvilken diagnose, der er tale
om. Tallet er ikke specielt højt i Favrskov Kommune. Det tal der er interessant er forebyggelige
indlæggelser ifht. brud. Der er en indsats i gang
ifht. faldforebyggelse.
Tilsynspolitik efter servicelovens § 151:
- Det er netop besluttet, at tilsyn på de kommunale
plejecentre hjemtages. Der foreligger et tidligere
koncept for tilsyn, der er politisk vedtaget i 2010.
Konceptet sendes med referatet ud.
Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i hjemmeplejen:
- Der er netop lavet tilsyn i hjemmeplejen. Det er et
forholdsvist nyt tiltag og foretages ved stikprøver.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Tilsynssager:
 Tilsyn på Plejecenter Tinghøj v. Styrelsen for Patientsikkerhed.
 Kommunale tilsyn på plejecentrene.
 Hjemmeplejen Favrskov Øst.
Høringsfrist: 22. maj 2019
Nattevagtsbemanding (rapporten er tidligere udsendt).
Høringsfrist: 22. maj 2019

Til referat

Ældrerådet drøftede høringssvar.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Der har ikke været nogen kurser siden sidst.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse
Til referat

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- 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
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
- Orientering fra repræsentantskabsmøde i Danske
Ældreråd i Nyborg, hvor der var et foredrag om
’det ordentlige menneske’ v. historiker og forfatter
Henrik Jensen. Derudover blev Mogens Rasmussen fra Middelfart valgt som ny formand for Danske Ældreråd.

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

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Eventuelt
Mødet i juni afholdes på Friplejehjemmet i Sall. Forvaltningen tager kontakt til friplejehjemmet.
Annegrete har afbud til mødet i juni.

