Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Thøger
Opstrup, Ejgil Andreasen, Lena Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen
Annegrete Løkke Nielsen
19. juni 2019
Kl. 9.00-11.30
Sall Friplejehjem (Salen)

Referat, Ældrerådsmøde 19. juni 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Sangen udskydes til næste gang.
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 beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
-

Betaling for transport til akutpladser. Det blev aftalt, at Ældrerådet vil forfølge sagen.
Betaling ved flexkørsel. Midttrafik arbejder på en
mobilepayløsning.

Sagsnr. 5
Tema: normering i ældreplejen
Sagsbeskrivelse Opsamling på hidtidige drøftelser og konkretisering af
Ældrerådets anbefalinger.
Til referat

Endelig godkendelse af oplæg.
Valg af tema for 2. halvår i 2019.

Oplægget om normering er udarbejdet med anbefalinger
til, hvad der konkret kan gøres. Oplægget understøtter
også Ældrerådets budgetforslag. Erik sørger for, at
sende oplægget til Byrådet, administrationen og de der
er tilmeldt nyhedslisten. Oplægget kan desuden rekvireres ved henvendelse til Erik.
Visitationsområdet er valgt som næste halvårstema.
Anni Dahl Rasmussen inviteres til mødet i august.

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

19. juni 2019
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel
Sagsnr.
710-2017-40931
Dokument nr.
710-2019-128911
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Sagsnr. 6
Besøg af ældrechef Peter Mikkelsen
Sagsbeskrivelse
- Opfølgning på processen om brugertilfredshedsinterviews.
- Transport til akutpladser.
Til referat

Peter orienterede om årets brugertilfredshedsundersøgelse. Det er sandsynligvis et koncept, der er kommet
for at blive. Det kræver dog flere interviewere og man
skal være opmærksom på vægtningen af svarene ved få
deltagere. Der skal derfor arbejdes med at få flere til at
deltage.
En af de ting der blev påpeget og som ældreområdet
skal arbejde videre med er, at personalet bliver bedre til
at give besked ved forsinkelser og aflysninger.
Den politiske sag om brugertilfredshedsundersøgelsen
vil blive sendt i høring hos Ældrerådet efter sommerferien.
Ældrerådets indtryk var ligeledes, at de interviewede
borgere var glade for at blive hørt. Ældrerådet foreslår,
at interviews skal foregå lokalt, det kan evt. give flere
deltagere. Transport bør være arrangeret fra kommunens side.
Ældrerådet deltager gerne som interviewere igen.
I forbindelse med transport til akutpladser orienterede
Peter om, at man ikke må tilgodese bestemte grupper,
det kan kun gives ud fra en individuel vurdering. Der er
ikke nogen af omegnskommunerne, der betaler kørslen
til akutpladser.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
- 1. budgetopfølgning
Høringsfristen var 12. juni 2019

Til referat

Ældrerådet drøftede høringssvar.
Ældrerådet appellerer kraftigt til at de forslag, der er med
i forslaget til genopretning af økonomien på handicap- og
psykiatriområdet, hvor midler tages fra ældreområdet,
droppes. Også mod indførsel af brugerbetaling.

Ældreområdet vil de kommende år få flere borgere. Derudover er der brug for en vedvarende opkvalificering af
personalet på hele ældreområdet. Alene signalværdien i
at der i et oplæg står omtalt nedskæringer på aflastning
til demensramte og rengøring hver 3. uge oplever Ældrerådet som bekymrende.
Der er brug for pengene til en værdig ældrepleje.

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Til referat

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

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
- Skaghøj/Elmehøj – Hans & Ejgil
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
- FN’s Internationale ældredag fejres 1. oktober
hvert år. Ældrerådet påtænker ikke at deltage.
-

9. oktober er der temadag i Danske Ældreråd.

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

-

23. september mødes Hans og Erik med den nye
formand fra Danske Ældreråd.

-

26. november afholdes den årlige ældrekonference i Vingsted.

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

Eventuelt

