Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid og sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Ejgil Andreasen og Lena
Degn, Birgit Kirkensgaard Hansen
Birthe Kalstrup
20. juni 2018
Rundvisning i kolonihaven Lykkebo kl. 8.30-9.30, Granholdt 48,
8370 Hadsten. Derefter Ældrerådsmøde kl. 9.45 til 11.45 på plejecenter Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten – mødelokale: Møllesalen

Referat, Ældrerådsmøde 20. juni 2018
Sagsnr. 1
Til referat

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

Sagsnr. 2
Til referat

Godkendelse af dagsorden
Dagordenen blev godkendt.

Sagsnr. 3
Til referat

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

Sagsnr. 4
Sagsbeskrivelse

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

Til referat



Kontakt til relevante pensionistgrupper:
Mailadresser sendes til Erik, som laver en standard henvendelse.



Distribution af Ældrerådets folder:
Folderen kan hentes i administrationsbygningen i
Hammel.



Opstart af Facebook:
Birgit har oprettet en facebookside til Ældrerådet.
Der har været god respons på siden. Erik vil
fremadrettet lægge indhold på siden, når der er
nyt fra Ældrerådet.



Budgetinput – udredning af normering på skæve
tidspunkter: Budgetforslag vil blive videresendt til
budgetprocessen.

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

20. juni 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.
710-2018-165600
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.



Ipad:
Ældrerådet har i enighed besluttet, at lave en begrundelse for opsætning af beløbet til udokumenterede kontorudgifter, der sendes til administrationen:
Ældrerådet ønsker ikke der pt. indkøbes Ipads til
de enkelte medlemmer. I stedet besluttes det, at
beløbet til dækning af udokumenterede udgifter til
kontorudgifter årligt forhøjes fra kr. 400 til kr.
1.000 til det enkelte medlem. Det enkelte medlem
må selv afgøre indkøb af nødvendig digital løsning. Baggrund for at beløbet hæves er, at
Favrskov Kommune tidligere er ophørt med at
sende skriftligt materiale til medlemmer. Ligeledes er Danske Ældreråd ophørt med at sende
skriftligt materiale til konferencer, kurser mm. Det
er således en kompensation til dækning af de
øgede udgifter det enkelte medlem har fået.



Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Kørselsgodtgørelse:
I forhold til udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse fortsætter den nuværende praksis efter aftale med administrationen indtil videre. Dog kan
der ikke pt. dækkes udgifter til transport, når der
er kontakt til relevante grupper rundt i kommunen.

Overvejelse om 2. halvårstema i 2018 - demens
Formålet er, at Ældrerådet får dybere viden om hele området og:
 at afdække konkrete indsatser, der kan anbefales
Byrådet at tage initiativer om.
 at give input, der kan ændre praksis i Favrskov
Kommune.
Mål: Mindst to konkrete anbefalinger.
Overvejelser om fremgangsmåde
På hvert Ældrerådsmøde i andet halvår er der fokus på
emnet. På første møde i juni laves en brainstorming over
ønsket fokus i andet halvår.
 alle bidrager med forslag (alene forslag til området - ikke løsninger).
3 faser i processen:
1. Udbrede emnet og være nysgerrig med dybere
kendskab.
2. Analysere hvad er fakta og hvad er formodninger.

3. Konkrete forslag vi gerne vil fremme.
Til referat

Demenskoordinatorer i Favrskov Kommune inviteres til
Ældrerådsmøde i august. Mødet afholdes evt. på Tinghøj.
Erik retter henvendelse til Peter Mikkelsen omkring invitation af demenskoordinator.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Høringssvar – Værdighedspolitik
Charlotte Green fra Det Konservative Folkeparti foreslog
på Byrådsmøde 29. maj følgende fire ændringer til “Værdighedspolitik for Favrskov Kommune”:
1. Side 1 Indledning andet afsnit anden linje ændres til:
...da værdighed er respekt for det, som giver værdi og mening for den enkelte.
2. Side 2 Livskvalitet og selvbestemmelse tilføjes ny dot
borgeren har ret til at sige nej
3. Side 2 Livskvalitet og selvbestemmelse tilføjes ny dot
borgeren sikres mulighed for at være
velsoigneret og klædt som ønsket
4. Side 3 En værdig død 2. dot anden linje
...behandling og eventuel ophør af behandling/fravalg af genoplivning

Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til drøftelse

Ovenstående forslag til ændringer har været i høring i
Ældrerådet fra 6. til 20. juni.
Ældrerådet kan tilslutte sig ovenstående forslag.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
Ældrerådets medlemmer melder hver især tilbage til Erik
om de råd, aktiviteter mm. der er på de forskellige plejecentre.
Opgavefordeling på plejecentrene:
Enkelte har indført i fællesdokument, øvrige ældrerådsmedlemmer bedes indskrive aktiviteter.

Sagsnr. 8
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Der er stormøde i Regionsældrerådet Midtjylland mandag 3. september 2018.

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.

Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Ændring i medicingivning
Distriktsleder Lene Gravgaard orienterer om sag om ændring i medicingivning i hjemmeplejen.

Til referat

Favrskov Kommunes hjemmepleje søger dagligt ændringer i medicingivning i FMK (Fælles Medicin Kort) fællessystem for de praktiserende læger, regionen og kommunen. Her har kommunens sygeplejerske registreret en
ændring i medicin, som dog har vist sig ikke at være registreret i systemet.
Favrskov Kommune vil på baggrund af ovenstående
hændelse undersøge kommunens it-systemer for fejl og
undersøge mulighed for ændring af procedure i forhold til
fremtidige ændringer i medicingivning.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Dialogmøde m. udvalg og bruger- og pårørenderåd
Der er inviteret til dialogmøde tirsdag 4. september 2018
kl. 16-17.

Til referat

Yderligere punkter til dagsordenen er:
-

Generel introduktion til Ældrerådet.
Seniorportal.
Kollektiv trafik.

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 15
Til referat

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

Nyt fra formanden
Der har været afholdt møde med direktøren for Social og
Sundhed.

Månedens gode oplevelse
Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse
siden sidste møde.
Betalingsmetode og service i forbindelse med brug af flextur bør ændres så det ligner taxikørsel.

Eventuelt
Ældreministeren inviterer til møde 24. august 2018.
Ældrerådet afventer nærmere information og invitation.
Ældrechef Peter Mikkelsen inviteres til ’Orientering fra
ældrechefen’ på fremtidige Ældrerådsmøder.

Til godkendelse
Sagsnr. 16

Oplæsning og godkendelse af referat

