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
24. april 2019
Kl. 9.00-11.30
’Salen’ på Anlægget

Referat, Ældrerådsmøde 24. april 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

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

24. april 2019
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

-

Udsendelse af nyhedsbrev.

Dokument nr.
710-2019-87185
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Til referat

Der er pt. 20 modtagere af nyhedsbrevet både enkeltpersoner, pensionistgrupper mm. Udsendes kvartalsvis.

Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Tema for mødet – bemanding i ældreplejen
- Orientering om udredning i nattevagten
v. konsulent Josephine Kastrup Lorenzen.

Til referat

Der kan være en sårbarhed ved vagtskifte, hvor der sker
en overlevering. I dette tidsrum kan beboerne komme til
at vente på hjælp.
Implementering af nødkald med tovejskommunikation
kan være en mulighed. Er dog kun relevant ved de velfungerende beboere.
Med hensyn til medarbejdernes håndtering af borgere
med demenssygdom, så har medarbejderne netop været
igennem et psykiatrikursus. Derudover kan nattevagts-

medarbejdere søge hjælp hos kommunens demensnøglepersoner og demenskonsulenter.
Det har været positivt at se medarbejdernes omsorg for
beboerne. Arbejdsgange bør dog generelt gennemgås,
så de ensrettes på tværs af plejecentrene.
Overvejelser om normering i ældreplejen i Favrskov
Kommune:
- Lønniveauet kan være en udfordring ligesom ordningen for stedtillæg er forældet.

Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Dialogmøde med Social- og Sundhedsvalget
Emner til dialogmøde med udvalget, der afholdes tirsdag
den 7. maj kl. 16.00 på Plejecenter Thorshøj, Kirkegade
8, 8881 Thorsø.

Til referat

Ældrerådet foreslår følgende punkter.
- Budgetforslag 2020 fra Ældrerådet v. Hans.
- Tal for visiteret hjælp i ældreplejen v. Ejgil.
Birthe og Erik har ikke mulighed for at deltage.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
 Notat om Ankestyrelsens statistik i klagesager.
Høringsfrist: 24. april 2019
 Ændring af værdighedspolitik.
Høringsfrist: 23. april 2019
Ældrerådet drøftede høringssvar. Høringssvarene er
sendt videre til forvaltningen.

Budget 2020
Bilag: Budgetforslag 2020 fra Ældrerådet
Bilag: Budgetbidrag 2020 fra Ældrerådet - følgeskrivelse
Budgettemaer:
 Udredning af normeringer i ældreplejen
 Fremtidens ældrebolig
 Seniorportal
 Hospice i Favrskov Kommune
 Dagtilbud til demens med erhvervsaktive pårørende
 Psykologhjælp til pårørende til demensramte


Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Gratis transport ved brug af akutpladser

Følgende kunne have offentlighedens interesse:
 Udredning af normeringer i ældreplejen også i
dagtimerne.
 Fremtidens ældrebolig og antallet af demensboliger.
 Dagtilbud til demens med erhvervsaktive pårørende.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Der har ikke været nogle 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
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena

Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Til orientering
Sagsnr. 12

Nyt fra formanden

Til referat

-

-

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Erik mødes med ældrerådsformændene fra de
fire nabokommuner 26. april. Mødet holdes
denne gang i Favrskov Kommune.
Erik har deltaget i møde i Regionsældrerådet i
starten af april.
Erik og Hans deltager i repræsentantskabsmøde i
Danske Ældreråd 29. april.

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

Eventuelt
Flytteomkostninger for de beboere, der flytter fra Skaghøj
og Elmehøj til det nye plejecenter i Dommerparken, vil
blive dækket.

