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www.favrskov.dk

Referat, Ældrerådsmøde 21. februar 2018

23. februar 2018

Sagsnr. 1
Til referat

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

Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk

Sagsnr. 2
Til referat

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Sagsnr. 3
Til referat

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

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
Til referat
Indkøb af iPad/tablet:
Hans har rettet henvendelse til IT-afdelingen i Favrskov
Kommune og ønsket om indkøb af en iPad/tablet er sendt
videre til direktionen, da det er en principiel sag.
Kvalitetsstandard:
Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandarden på ældreområdet har været på Social og Sundhedsudvalgsmøde og
udvalget har imødegået mange af Ældrerådets input.
Handleplan for arbejdet i Ældrerådet de næste fire år:
Formanden foreslår, at Ældrerådet samles en formiddag
for at drøfte visioner med mere for de næste fire år.

Sagsnr. 5
Tema for mødet
Sagsbeskrivelse Introduktion til Social og Sundhedsforvaltningen.
Til referat

Ældrechef Peter Mikkelsen introducerede ældreområdet.
Ældrerådet får Peters præsentation rundsendt.

Sagsnr.
710-2017-40931
Dokument nr.
710-2018-39747
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Høringssvar – Vedtægter for Ældrerådet
Sagsbeskrivelse Bilag: Sagsfremstilling - Godkendelse af vedtægter
Bilag: Forslag til vedtægter
Til referat

Ældrerådet gennemgik vedtægterne for Favrskov Kommunes Ældreråd.
Ældrerådet kan godkende følgende rettelser fra forvaltningens side:
- Tilretning til korrekt lovgivning i § 3.
- Præcisering af at hvis flere medlemmer ved det
konstituerende møde har samme anciennitet, så ledes mødet af det aldersmæssigt ældste medlem.
- Uddybning af diæter og udgiftsgodtgørelse.
Ældrerådet har følgende tilføjelser:
- Ældrerådet ønsker tilføjet at ældrerådsvalget afholdes som fremmødevalg.
- At når valg af formand og næstformand har fundet
sted ved det konstituerende møde, så ledes mødet
af den nyvalgte formand.
Den politiske proces for vedtægterne er:
Direktionsmøde: 5. marts
Borgmestermøde: 12. marts
Social og Sundhedsudvalgsmøde: 3. april
Økonomiudvalgsmøde: 17. april
Byrådsmøde: 24. april

Til beslutning
Sagsnr. 7

Høringssvar – Udmøntning af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og
friplejeboliger
Sagsbeskrivelse Bilag: Udmøntning af pulje til bedre bemanding
Til referat

Ældrerådet gennemgik sagsfremstillingen for udmøntning
af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen.
Der skal for Favrskov Kommunes vedkommende udmøntes 3.8 mio. kr.
Forvaltningen foreslår, at anvende midlerne på følgende
måde:
-

1.9 mio. kr. afsættes til bedre tid i hjemmeplejen for
borgere, der modtager hjælp minimum tre dage om
ugen.

-

830.000 kr. afsættes til at styrke aflastning af pårørende til borgere med demenssygdom.
1.0 mio. kr. afsættes til at styrke fysisk træning for
borgere med demenssygdom på plejecentrene.

Ældrerådet har følgende bemærkninger:
- Ældrerådet spørger om forvaltningen kan garantere, at midlerne går til varme hænder og ikke administration. Det mener forvaltningen, at den kan.
Desuden har kommunen klippekortsordningen, som
kan bruges til fx rengøringshjælp.
- Der gøres opmærksom på, at der ofte mangler bemanding om natten.
- Ældrerådet spørger hvem der kan få del i klippekortsordningen. Det kan de borgere, som modtager
fem timers hjælp om ugen. Får borgeren hjælp til fx
indkøb i forvejen, kan borgeren også få del i klippekortsordningen.
- Det ser ud til at antallet af borgere med demenssygdom stiger, Ældrerådet spørger om det også er
forvaltningens indtryk. Nogle borgere med demenssygdom opdages tidligere, stigningen er ikke voldsom stor, men det kan godt mærkes.
Høringssvar er udarbejdet og sendt videre i den politiske
proces.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Brev til Danske Ældreråd om valgprocedure
Sagsbeskrivelse Brev sendt til Danske Ældreråd om fremtidig valgprocedure.
Vil Ældrerådet anbefale at fremsætte forslaget om ældrerådsvalget som fremmødevalg til repræsentantskabsmødet
såfremt Danske Ældreråd ikke gør det?
Til referat

Brevet har skabt en god debat i Danske Ældreråd og den
fremtidige valgprocedure bliver et punkt på dagsordenen
ved forårets møder i Danske Ældreråd.
18. marts vil bestyrelsen i Danske Ældreråd tage beslutning til Ældrerådets ønske om valget som fremmødevalg.
Ældrerådet afventer beslutningen.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Forløbsprogram for KOL
Sagsbeskrivelse Sundhedschef Birgitte Holm Andersen introducerede til
samarbejdet om det nære sundhedsvæsen, herunder information om ændret forløbsprogram for borgere med
KOL.
Til referat

Birgitte gav en kort introduktion til samarbejdet om det
nære sundhedsvæsen. Anledningen til introduktionen er,
at Byrådet i april 2018 skal tage stilling til et ændret forløbsprogram for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) i
den midtjyske region.
Forløbsprogrammer er et redskab, som skal bidrage til, at
borgere med kronisk sygdom modtager en indsats, der er
koordineret på tværs af sektorer, og som tager udgangspunkt i tilgængelig faglig viden. Forløbsprogrammer er en
del af sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region
Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren.
Den væsentligste ændring i forløbsprogrammet for KOL er,
at specialiseret genoptræning for en del KOL-borgere flyttes fra hospital til kommune. Formålet med ændringen er,
at gøre det lettere for borgere i målgruppen at tage imod
tilbud om genoptræning ved at flytte det tættere på den enkelte.
Flytningen af opgaver fra hospital til kommune og praksissektor giver god mening for borgerne, derfor foreslår forvaltningen Social og Sundhedsudvalget at godkende forløbsprogrammet.
Ældrerådet har følgende kommentarer:
- Det blev påpeget, at der mangler finansiering i forhold til udflytningen af opgaver til kommunerne.
- Ældrerådet spørger hvad tendensen er i forhold til
KOL. Kommer der flere borgere med KOL og hvad
kan man gøre forebyggende. Rygestop og en tidlig
indsats er afgørende. Ligesom det er vigtigt, at få
borgerne ind på de kommunale sundhedscentre.
- Når sundhedsprofilen for kommunens borgere
kommer vil sundhedschef Birgitte gerne komme på
et ældrerådsmøde og fortælle om det

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Til referat

Brugerundersøgelse for ældreområdet
Direktør Kate Bøgh og ældrechef Peter Mikkelsen orienterede om resultatet fra brugerundersøgelsen og efter-

følgende handleplan.
Svarprocenten ligger i år på 39%.
Nogle svar er upræcise og nogle borgere kan have været i
tvivl om, hvilke ydelser de er blevet bedt om at vurdere, da
de har både private og kommunale leverandører.
Forvaltningen vil derfor gerne, sammen med Ældrerådet,
finde en ny model for hvordan brugerundersøgelsen gennemføres. Man kan for eksempel tage udgangspunkt i et
udpluk af borgere til undersøgelsen og hjælpe dem i forståelsen af undersøgelsens spørgsmål. Det kan på sigt gøres
af forvaltningen eller af Ældrerådet.
Formålet med at lave brugerundersøgelsen er, at finde ud
af hvor forvaltningen kan blive bedre. De borgere der har
opgivet deres kontaktoplysninger bliver ringet op for en opfølgende samtale.
Handleplanen vil omhandle elementer som:
- Borgere får besøg af ledere i hjemmeplejen (ca. to
borgere pr. måned).
- Opstramning af døgnrytmeplaner.
- Nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejderne i hjemmeplejen.
- Ved ny opstart tildeles ekstra tid hos borgeren til
forventningsafstemning.
Ældrerådet har følgende kommentarer:
- Ældrerådet spørger om de borgere, der modtager
hjemmehjælp fra privat leverandør generelt er mere
friske. Der burde ikke være nogen forskel, da de visiteres ud fra samme vilkår, dog bemærkes det af
Ældrerådet, at det ofte er et bevidst valg for borgeren, når der vælges en privat leverandør.
- Ældrerådet spørger om der er de samme krav til
private leverandører. Favrskov Kommune stiller de
samme krav til private leverandører som til kommunen selv.
Ældrerådet får selve brugerundersøgelsen og handleplan
til høring i starten af marts 2018.

Til drøftelse
Sagsnr. 11
Til referat

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

-

Det nære sundhedsvæsen - Annegrete
Nyt plejecenter Dommerparken - Erik
Ældrerådets budget (hvert kvartal) – Alex

Der var intet nyt fra fokusområderne endnu på nær fra det
nye plejecenter Dommerparken, hvor Erik fortalte, at der
ved byggeudvalgsmøde 30. januar 2018 blev valgt mursten
til det nye plejecenter.
Ved mødet deltog repræsentanter fra Social og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt formand fra
Handikaprådet. Da byggeudvalget ikke kunne blive enige,
valgte Byrådet ved et efterfølgende byrådsmøde og valget
faldt på en rustik håndstrøgen sten fra Egernsund.

Til drøftelse
Sagsnr. 12
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Hvordan foreslår Ældrerådet deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og efterfølgende konference
7. og 8. maj?
Invitation og program for den 7.maj:
https://mailchi.mp/a8554bf62c65/pwrz2m41wo3239473?e=7b9aa2e3b5
Forretningsudvalget deltager.
Invitation og program for den 8.maj:
https://mailchi.mp/5c075062f5cf/cl5024zwdg3239445?e=7b9aa2e3b5
Hvis nogen fra Ældrerådet har lyst til at deltage, så kan
man give svar ved næste møde.

Til orientering
Sagsnr. 13
Nyt fra bruger- og pårørenderåd
Sagsbeskrivelse Anlægget - Alex
Elmehøj - Hans
Hinneruplund - Annegrete
Møllegården - Birthe
Skaghøj - Ejgil
Thorshøj - Erik
Tinghøj - Birgit
Voldumcentret - Lena
Til referat

Ældrerådet lavede en kort status på hvilken kontakt, de enkelte medlemmer har taget til de forskellige plejecentre.

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Nyt fra formanden
Ældrerådet har fået to henvendelser omkring fremstilling af
brochurer fra eksterne firmaer – og takket nej tak.
Erik og Hans har været til møde med Regionsældrerådet i
Danske Ældreråd i Fårvang.
Erik er inviteret til et møde med borgere i Laurbjerg for at
fortælle om arbejdet i Ældrerådet.
Ældrerådet har fået en henvendelse fra en borger uden for
kommunen, der ønsker at pensionsalderen skal være højere. Hvis Ældrerådet har lyst til at høre mere om det, kan
man tage kontakt til borgeren.

Til orientering
Sagsnr. 15
Månedens gode oplevelse
Sagsbeskrivelse Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse siden sidste møde.
Til referat
Ejgil går til træning i InSide i Hammel. Det er gratis, når
man er fyldt 60 år. Der er plads til flere og mange ved ikke,
at det er en mulighed. Ældrerådet kan eventuelt gøre noget, for at gøre opmærksom på det.
Birgit har været på besøg på Tinghøj og det var en rigtig
god oplevelse.
Lena har været til møde i bruger- og pårørenderådet på
Voldumcentret og det var også en rigtig god oplevelse.

Til orientering
Sagsnr. 16
Til referat

Eventuelt
Alex informerede om et udleveret bilag ’Den nye lov om
fremtidsfuldmagter’.
Afholdelsen af ældrerådsmøder på plejecentrene er flyttet
til juni. Ældrerådet starter med at besøge kolonihaven.
Birgit har gennemgået ’Aftaler om satspuljen for 2018’ og
rundsender det til Ældrerådet.
Ældrerådet vil automatisk få de enkelte sager til høring, når
de behandles politisk. Spørgsmålet er om Ældrerådet
fremadrettet skal være mere proaktiv i forhold til puljeaftalerne.

Til godkendelse
Sagsnr. 17

Oplæsning og godkendelse af referat

