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
15. august 2018
Kl. 9.00 til 11.30
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

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

Referat, Ældrerådsmøde 15. august 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Erik 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.
-

Til referat

Opfølgning på opgavefordeling på plejecentre.
Kontaktoplysninger til relevante pensionistforeninger.

Der mangler stadig opdatering om aktiviteter på enkelte
plejecentre.
Derudover mangler der indmeldinger fra Ældrerådet om
kontaktoplysninger om relevante pensionistforeninger eller lignede relevante kontaktgrupper.
Der samles op på ovenstående inden næste møde.

Sagsnr. 5
Tema for mødet – demens
Sagsbeskrivelse Oplæg om demensområdet i Favrskov Kommune.
Til referat

Ældrerådet fik besøg af distriktsleder Pia Hedegaard,
gruppeleder for demensteamet Rikke Moesgaard Skjødt
og demenskonsulent Gitte Vitting Andersen.

15. august 2018
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.
710-2018-217113
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

De gav Ældrerådet en introduktion til demensområdet og
en indføring i Favrskov Kommunes tilbud til borgere med
demens.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Høringssvar – Tilsyn på ældreområdet
Der er indført afrapportering på tilsynsområdet fire gange
årligt.
Høringsfrist er 21. august 2018.

Til referat

Høringssvar udarbejdes.
Ældrerådet noterer med tilfredshed, at begge tilsyn er
placeret i kategorien som: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Det er med tilfredshed konstateret, at fejl alene er af formel karakter og ikke direkte
behandlingsfejl. Derudover noteres det med tilfredshed,
at der omgående handles på de forhold der er påpeget.
Ydermere er det er positivt, at Ældrerådet får tilsynsrapporterne fremsendt oftere end tidligere.

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
- Møde med ældreminister Thyra Frank 16. august
i Aalborg. Fra Ældrerådet deltager: Ejgil, Annegrete og Erik.
-

Regionsrådet inviterer til stormøde 3. september i
Fårvang. Fra Ældrerådet deltager: Alex, Hans,
Erik, Ejgil, Thøger, Annegrete og Birgit.

-

Danske Ældreråd holder 2. oktober temadag i
Brædstrup om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder. Fra
Ældrerådet deltager: Birgit.

-

Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget 4.
september – alle deltager fra Ældrerådet.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Velfærdsteknologi mm. – Thøger.
- Offentlig transport – Ejgil.

-

Til referat

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.
Erik og Birgit har haft et godt møde med Teknik og Kultur
om færdselssikkerhed.

Til orientering
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse
Til referat

Orientering fra ældrechef Peter Mikkelsen
Orientering fra ældrechefen.
Orientering:
- Værdighedspolitik – udmøntning af den årlige
pulje til værdig ældrepleje (ca. 7,4 mio. kr.) som
dette år dels vil være en afrapportering af indsatser fra forrige år og forslag til udmøntningen af
puljen i 2019.
-

Sikkerhedsstillelse til private leverandører. Materiale til private leverandører er blevet opdateret
på baggrund af lovændring.

-

Opfølgning på omlægning af medicingivning. Alle
systemer er gået igennem, og man har ikke kunnet finde fejlen. Som følge af undersøgelsen indføres der yderligere opfølgning og ro i arbejdsrummet ved medicindosering.

Spørgsmål:
- Oplever ældreområdet problemer med at skaffe
personale i ældreplejen? Kan være et problem til
aftenvagter.
- Budgettet kommer til høring hos Ældrerådet, når
budgetforliget indgås i september.

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Til referat

Tinghøj – Birgit
Voldum - Lena

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
Høring om godkendelse af igangsættelse af forsøg efter
frikommuneloven.
Frikommuneforsøget handler om forsøg med døråbnere
og om en igangsættelse af afprøvning af teknologi fra
plejecentrene i hjemmet.
Høringssvar er udarbejdet.

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Til godkendelse
Sagsnr. 14

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

Eventuelt
Næste Ældrerådsmøde 19. september afholdes på Plejecenter Tinghøj.

Oplæsning og godkendelse af referat

