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Sagsnr. 1
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Hans en sang.

Sagsnr. 2
Til referat

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Sagsnr. 3

Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Til referat

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.

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.
710-2019-269589
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Til referat



Opfølgning på Ældrerådets regnskab v. Hans.



Henvendelse om flextrafik bliver realitetsbehandlet hos Forbrugerombudsmanden.



Regnskab: Under ’Løn’ ligger diæter og kørsel.
Udgift til pjecer til Midttrafik fjernes fra regnskabet
igen og konteres andetsteds.



Henvendelse om flextrafik: Fristen på fire uger er
overskredet, hvilket betyder at sagen realitetsbehandles.

Sagsnr. 5
Halvårstema
Sagsbeskrivelse
 Opfølgning på fokusområdet om Visitationen.
Oplæg er udsendt til politikere, centrale beslutningstagere mfl.


Opstart på fokusområde om boligformer.

Studietur til Tryghedsboligerne Højgården i Horsens 30. januar 2020.
Til referat



Opfølgning på fokusområdet om Visitationen.
Der er kommet gode tilbagemeldinger og god respons på udsendelse af opfølgningen fra administrationen såvel som politikere.



Opstart på fokusområde om boligformer. Alle i
Ældrerådet deltager. Besøget planlægges nærmere ved Ældrerådsmøde i januar.

Sagsnr. 6
Besøg af Louise Hartvig Nielsen
Sagsbeskrivelse Udviklingssygeplejerske Louise fortalte om Favrskov
Kommunes indsats inden for faldforebyggelse.
Til referat

Favrskov Kommune ligger over gennemsnittet på brud
efter fald. Derfor er der blevet igangsat en indsats på
faldforebyggelse dels over for medarbejderne og dels
over for borgerne.
Der har været holdt inspirationsformiddage for borgerne i
Hammel og i Hadsten, hvor der var over 100 tilmeldte.
Der kommer også arrangementer i Ulstrup og Hinnerup i
det nye år. Borgerne fik udleveret materialer om øvelser,
man kan lave i hjemmet og der var oplæg om søvn, kost,
syn og lignende.
Derudover er der indsatser med digirehab, hvor hjemmehjælperen hjælper borgeren i gang med nogle simple
øvelser.
Ældrerådet inviteres til arrangementerne i det nye år.

Sagsnr. 7
Besøg af sundhedschefen
Sagsbeskrivelse Birgitte Holm Andersen fortalte om:

Til referat



Visionen for Mad- og måltidspolitik på social- og
sundhedsområdet i Favrskov Kommune er:
”Den madservice, som Favrskov Kommunes borgere modtager, skal være blandt landets bedste”.



Status på ensomhedsprojekt for hørehæmmede.

Mad- og måltidspolitik
Mad- og måltidspolitikken er udarbejdet i 2017.

Der har været gennemført en brugertilfredsundersøgelse
om mad på psykiatri-, handicap- og ældre- og sundhedsområdet forud for udarbejdelsen af politikken.
Undersøgelsen viste, at borgerne generelt var tilfredse
med maden.
Plejecentrene har haft besøg af en kok, der har inspireret beboerne til at lave mad sammen og udarbejdet en
kogebog med lette retter.
Derudover har en diætist undervist medarbejderne i kost
og forebyggelse ifbm. borgere med tygge- og synkebesvær. Kommunens sundhedsambassadører har også
været med til at udbrede mad- og måltidspolitikken.
Opfølgningen på mad- og måltidspolitikken foregår ved
at diætister tager en dialog med beboere og medarbejdere på plejecentrene.
Favrskov Mad har oprettet et måltidsråd, der består af
beboere på plejecentrene samt borgere udefra.
Ensomhedsprojekt
Favrskov Kommune har fået 1.2 mio. kr. til at hjælpe
borgere, der er hørehæmmede. Det skal udbredes, hvad
man kan gøre for at komme til at høre bedre. Derudover
skal borgere vende dig til at bruge og få indstillet deres
høreapparat. Det kan kommunes hørekonsulenter konsulteres omkring.
De borgere det er relevant for, identificeres ved forebyggende hjemmebesøg.
De gode erfaringer fra det tidligere ensomhedsprojekt og
samarbejdet med de frivillige føres videre.

Sagsnr. 8
Besøg af ældrechef og direktør
Sagsbeskrivelse Henriette Halgaard Rasmussen og Kate Bøgh fortalte
om aktuelle sager.
Til referat

Overflytningen til Solhøj er gået rigtig godt, og medarbejderne har gjort deres bedste for at lette flytningen og
overgangen for de nye beboere. Ældrerådet roste forvaltningen for, at flytningen er gået så godt.
I IT-systemet Cura visiterer Visitationen bl.a. til hjemmepleje. Selve implementeringen er gået fint, men den

efterfølgende drift har været vanskelig. Der er nu sat ekstra serverkapacitet på fra udbyderens side, hvilket bør
afhjælpe problemet.
Status og opfølgning på brug af klippekort på plejecentre og i hjemmeplejen. Der er nogle steder, hvor
klippekortet ikke anvendes så meget til trods for, at plejecentrenes personale sørger for at gøre opmærksom
på, at muligheden er der. En del borgere sparer op ifbm.
julen, så det er forventningen, at der vil være anvendt en
del flere klip ved opgørelsen i slutningen af året.
Debatoplæg fra Ældrerådet vedr. Visitationen.
Der vil være mulighed for at drøfte oplægget ved det årlige dialogmøde, der i 2020 er flyttet til 3. marts kl. 16.00.
Dialogmødet afholdes i Hammel.
Velfærdsteknologien er nødvendig, da vi får flere ældre
borgere. I fremtiden kommer borgerne i højere grad til at
få ordineret medicin på sundhedsklinikker i modsætning
til at hjemmeplejen kører ud til borgerne. For ensomme
borgere kan det give mulighed for at komme lidt ud.
Der blev opfordret til, at Ældrerådet hjælper til med at
udbrede budskabet om forebyggelse af ensomhed. Ældrerådet foreslår desuden, at der holdes en temadag
med en etisk debat i kommunen om anvendelse af velfærdsteknologi.
Kravet om dokumentation er nødvendigt, da kommunen
skal stå til ansvar på mange områder. Dokumentation
kan lettes ved at systemer i kommune, region og praktiserende læger taler sammen.
Tilbagemelding på brugertilfredsundersøgelsen for
2020. Ældrerådet må gerne være med til at udbrede invitationen til brugertilfredsundersøgelsen i 2020. Markedsføring af undersøgelsen skal tænkes ind. Favrskov Kommune tilbyder transport til og fra interviewstederne.

Til beslutning
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Der er udarbejdet høringssvar til:





Handicappolitik 2020-2023
Kvalitetsstandard 2020
Praksisplan for fysioterapi
Samarbejdsaftale på stomiområdet


Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Til referat

Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering

Ældrerådets høringssvar kan findes på Ældrerådets
hjemmeside efter behandling på Byrådsmøde.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Annegrete, Erik og Birgit har været til ældrekonference
på Vingstedcentret, hvor emnet var velfærdsteknologi.
Udvikling, etiske dilemmaer, lighed og selvhjulpenhed
blev drøftet.
Det handler ikke om, hvad man kan bruge teknologien til,
da teknologien for fremtiden ville kunne alt, men det
handler om hvordan teknologien anvendes.
Teknologien kan bruges til at udbygge relationer og ikke
til at erstatte relationer.
Birgit, Erik og Annegrete har også været til et oplæg hos
Demensfællesskabet Østjylland i Århus. Der var oplæg
om etik. Derudover fortalte demente om deres oplevelser
i daghjem, og der var et demenskor.
Tilmelding til temadag 3. marts i Viborg: Annegrete og
Birgit har tilmeldt sig.

Til drøftelse
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering én gang i kvartalet. Bilag udsendes med
bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.
Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
 Anlægget – Alex
 Solhøj – Hans & Ejgil
 Hinneruplund – Annegrete
 Møllegården – Birthe




Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14

Thorshøj – Erik
Tinghøj – Birgit
Voldum – Lena

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
 Rejsegilde på Voldumcentret.
 Erik gennemgik aktiviteter og handlinger i 2019.
 Ældrerådets synlighed i relevante grupper i 2020.
 Forslag til mødesteder uden for rådhuset i 2020.
Mangler Hinneruplund, Favrskov Mad, Solhøj. Er
der andre relevante steder fx sundhedshus, en
SOSU skole, hospice, en anden nytænkende boligform og lignende.

Sagsbeskrivelse
Til referat

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

Til orientering
Sagsnr. 15
Til referat

Eventuelt
Ældrerådsmøde afholdes i februar på Solhøj.

