Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Ejgil Andreasen, Lena
Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen
19. september 2018
Kl. 8.30 til 11.30 – rundvisning kl. 8.30-9.00
Plejecenter Tinghøj (Multirummet)

Referat, Ældrerådsmøde 19. september 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

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

19. september 2018
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

Kontaktoplysninger til pensionistforeninger.
Oversigt over plejecentre (bilag).

Kontaktoplysninger til pensionistforeninger kan sendes
løbende til Erik.
Birgit og Erik udarbejder et nyhedsbrev til udsendelse til
pensionistforeninger.

Sagsnr. 5
Tema for mødet – demens
Sagsbeskrivelse Bilag: Overvejelser om afdækning af demensområdet.
Til referat

Ældrerådet indkredsede problemstillinger, der skal fokuseres på vedrørende demens.
Ældrerådsmedlemmerne valgte hver især tre-fire områder. Erik giver en samlet tilbagemelding ved næste Ældrerådsmøde.
Annegrete inviterer tre-fire pårørende til næste ældrerådsmøde 10. oktober, der afholdes på Hinneruplund. De

Dokument nr.
710-2018-244827
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

pårørende inviteres til kl. 10.00.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Budget 2019-2022
Bilag: Ældrerådets høringssvar om Budget 2019-2022.
Drøftelse af høringssvar om årets budget. Høringsfristen
var 17. september 2018.
Udmøntningspuljer og ældreboliger
Bilag: Puljefordeling.
Bilag: Ældrerådets høringssvar om puljefordeling og
Foldby.
Høringsfristen er 21. september 2018.

Til referat

Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje, Udmøntning af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen mv. og
Nedlæggelse af ældreboliger i Foldby.
Høringssvarene blev drøftet.

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
- Evaluering af dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget herunder struktur og mødets indhold. Tilbagemeldingen er, at der var for mange
punkter på dagsordenen og for kort tid til mødet.
Ældrerådet foreslår to årlige møder, et møde med
Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget og
et møde med Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og bruger- og pårørenderådene.
-

Hvad tænker Ældrerådet om pædagogisk personale i ældreplejen. Forslaget er som udgangspunkt positivt, men det må ikke bevirke at der
kommer færre ’varme hænder’. Ansættelsen af
pædagoger skal skabe merværdi.

-

Ansøgning om § 18 midler til bruger- og pårørenderåd. Ud fra gældende regler er det en forudsætning, at et bruger- og pårørenderåd er registreret som en forening og har et CVR. nr.

-

Opfølgning og læring fra regionsrådsmøde 3.
september i Fårvang. Det var et godt møde, om
end gruppearbejdet ikke var relevant.

Tilmelding til kurser:
- Temadag 2. oktober i Brædstrup med fokus på
demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig
død, kvalitetsstandarder mm. Fra Ældrerådet er
følgende tilmeldt: Annegrete, Erik og Birgit.
- Ældrepolitisk konference 15. november 2018 i
Vingstedcentret ved Vejle. Fra Ældrerådet deltager: Birthe, Lena og Erik.
- Konference om værdighed i ældreplejen 29.
november i Middelfart. Fra Ældrerådet deltager:
Erik.

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse
Til referat

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Velfærdsteknologi mm. – Thøger.
- Offentlig transport – Ejgil.
- Det nære sundhedsvæsen – Annegrete.
- 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.

Orientering fra ældrechef Peter Mikkelsen
Orientering og spørgetid med ældrechefen.
-

Proces for Kvalitetsstandard 2019. Den årlige
gennemgang omhandler fortrinsvis opdateringer
efter gældende lovgivning og politiske beslutninger, da Kvalitetsstandarden sidst blev godkendt i
februar 2018. Ældrerådet vil få Kvalitetsstandarden i høring i november.

-

Opfølgning på dialog om normering i ældreplejen.
Tendensen er at de ældre borgere i Favrskov
Kommune får senere brug for hjælp. Det skyldes
tilbud om rehabilitering og hjælp til selvhjælp.

-

15 % vikarforbrug i ældreplejen og andelen af eksterne tilkøbte vikarer. Indregnet i vikarforbruget
er afholdelse af ferie, afspadsering mm. for egne
medarbejdere. Vikarer er ofte faste afløsere. Det

er kun ca. 2 % der bruges på eksterne tilkøbte vikarer.

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse
Til referat

-

Initiativer for nedbringelse af sygefraværet. Sygefraværet er faldet med to dage pr. medarbejder.
Lederne følger løbende op. Derudover har kommunen igangsat Projekt Langtidsfrisk.

-

Brandsikkerhed i Favrskov Kommune.
Alle sikkerheds- og evakueringsplaner er blevet
gennemgået for nylig.

-

Bedre bemanding i hjemmeplejen mv. Ydelsen på
15 min. er en ydelse borgerne får som en ekstra
ydelse.

-

Klippekortsordningen. Borgere bestemmer selv
hvad de vil bruge ordningen til.

-

Plejehjemspladser kan købes uden for kommunen, hvis borgere fx ønsker at flytte tættere på
deres børn.

-

Implementering af nyt journalsystem Columna
Cur pr. 17. september 2018. Krav om ny dokumentering har nødvendiggjort nyt journalsystem.

Besøg af Henriette Halgaard Rasmussen
Henriette orienterede om hjælp til digital bestilling og betaling af flextur.
Handicaprådet har henvendt sig til Favrskov Kommune
omkring muligheden for at få hjælp til bestilling og betaling af flextur. Det kan borgerne få hjælp til på Borgerservice i Hinnerup og på de fire biblioteker i kommunen.
Henriette vil videregive Midttrafik en forespørgsel om,
hvorfor brugere af flextursordningen skal have aftalte
penge ved betaling og ikke har mulighed for at bruge
dankort. Henriette giver en tilbagemelding til Erik.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete

-

Til referat

Møllegården – Birthe
Skaghøj – Ejgil
Thorshøj – Erik
Tinghøj – Birgit
Voldum – Lena
Valg af repræsentant til byggeprogramudvalg ifht.
udvidelse af Voldumcentret.

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.
Lena er valgt som repræsentant til byggeprogramudvalget fra Ældrerådet.

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

Nyt fra formanden
Erik vil løbende orientere om relevant indhold fra referater fra regionsældrerådet.
Ældrerådet har fået en henvendelse fra kiropraktor Anders Tromholt i Hadsten om udflytning af lokalt politi.
Vurderingen er, at det ligger uden for Ældrerådets område.

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse
Til referat
Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Månedens gode oplevelse
Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse
siden sidste møde.
Der blev delt oplevelser.

Eventuelt
På baggrund af ny persondataforordning godkender alle i
Ældrerådet samt sekretæren i sekretariatet i Social og
Sundhed, at alle mailadresser er synlige ved formandens
rundsending af materiale.
Næste Ældrerådsmøde afholdes på Hinneruplund.

Til godkendelse
Sagsnr. 15

Oplæsning og godkendelse af referat

