Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Thøger
Opstrup, Lena Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen, Annegrete Løkke Nielsen, Ejgil Andreasen
23. oktober 2019
Kl. 9.00-11.30
Plejecenter Møllegården, ’ Møllesal1’.

Referat, Ældrerådsmøde 23. oktober 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Thøger 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 beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.

Til referat

Svar fra forvaltningen om opfølgning på udredning om nattevagtsdækning.

Ældrerådet afventer et svar fra forvaltningen.

Sagsnr. 5
Tema: Visitationsområdet
Sagsbeskrivelse
 Fortsat drøftelse af udfordringer og dilemmaer
(bilag: noter fra Ældrerådsmødet i september)
 Den videre proces
Til referat

Birgit har læst værdighedspolitikken og kvalitetsstandarden igennem. Det er indtrykket, at værdighedspolitikken
beskriver visionen og at kvalitetsstandarden er mere
praksisrettet. Det antages, at der ligger en kulturændring
i at fokusere mere på de individuelle behov i stedet for
det kollektive behov.
Mad
Der skal være valgfrihed ifht. valg af mad.
Hjemmeplejen
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23. oktober 2019
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
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Sagsnr.
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Dokument nr.
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Der bør være en bedre planlægning ifht. køreplaner, så
der bruges mere tid hos borgeren end på vejen.
Derudover er dokumentationskravet højt.

Sagsnr. 6
Besøg af ældrechefen
Sagsbeskrivelse
 Tilbagemelding på de sager fra Social og Sundhed der har været på Byrådsmøde i september.
 Praksis i kommunen når der er kendskab til tyverier.
 Kort orientering om henvendelsen til Forbrugerombudsmanden vedr. kontantbetaling hos
Midttrafik.
Til referat

Henriette orienterede om de sager fra Social og Sundhed, der har været på Byrådsmøde.
Henriette orienterede om, at kvalitetsstandarden skal revideres i slutningen af året. Social- og Sundhedsudvalget har en temadrøftelse om opsætning af mål i kvalitetsstandarden i november.
Derudover blev brugertilfredsundersøgelsen drøftet og
hvorledes undersøgelsen bliver repræsentativ. Ældrerådet vil gerne melde sig om interviewpersoner til fremtidige interviews også ved evt. hjemmebesøg hos borgerne.
Praksis om tyveri i hjemmet. Når ældreområdet modtager henvendelser fra borgere, henvises der til, at der fortages en anmeldelse til politiet.
Orientering om henvendelsen til Forbrugerombudsmanden vedr. kontantbetaling hos Midttrafik. Henriette kvitterede for, at Ældrerådet er gået videre sagen.
Favrskov Kommune har fået dispensation ifht. indberetning af data om plejeboliger til Danmarks Statistik på
grund af omlægning til nyt omsorgssystem Cura.

Sagsnr. 7
Kontantbetaling ved brug af Flextur
Sagsbeskrivelse Bilag: Henvendelse til Forbrugerombudsmanden
Godkendelse af henvendelse til Forbrugerombudsmanden om Midttrafiks praksis med kontantbetaling.
Til referat

Ældrerådet kan tilslutte sig skrivelsen.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Høring af budgetforslag 2020-23.
Frist: 24. oktober 2019.

Til referat

Ældrerådet godkender høringssvaret.
Ældrerådet glæder sig over, at der ikke er nedskæringer
på ældreområdet.
Ældrerådets høringssvar kan findes på Ældrerådets
hjemmeside efter behandling på Byrådsmøde.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Orientering fra deltagelse i Temadag 9. oktober 2019.
Der var et oplæg om det nære sundhedsvæsen herunder
diabetes og KOL.
Derudover blev det drøftet, at der kommer mangel på almene ældreboliger. Det blev også drøftet, at der bliver
mangel på personale i fremtiden.
Herudover var der et oplæg fra en leder af tre plejehjem i
Odder Kommune.
Der er ældrekonference i Vingsted 26. november. Erik,
Birgit og Annegrete deltager.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Nyt plejecenter Solhøj – 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 overvejer om der kan laves et oplysningsmøde om kollektiv trafik i samarbejde med fx Ældre Sa-

gen, pensionistforeninger mm.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

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

Nyt fra formanden
- Udsendelse af Ældrerådets nyhedsmail (3. kvartal). Nyhedsbrevet er blevet positivt modtaget.
Orientering fra Regionsældrerådsmøde med deltagelse af ny landsformand. Det opleves, at Danske Ældreråd mere aktivt vil fokusere på konkrete
mærkesager som rører sig i kommunerne og forfølge dem også landspolitisk.
-

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Ældrerådets synlighed i magasin ’Ældreglæde’
udgivet i Favrskov Kommune. Ældrerådet vil få
besked, når artiklen udgives.

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

Eventuelt
I november besøger Ældrerådet hjælpemiddeldepotet i
Hadsten. Mødet afholdes efterfølgende hos Birthe.

