REFERAT
Møde nr. 05-2018
Torsdag den 17. maj 2018 kl. 12.30 – 16.00,
Mødelokale 292, 2. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund Arne, Nielsen, Jytte von Seelen.
Afbud fra:
Leif Carøe
Gæst:
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 12.30 – 13.30 (pkt. 3 og 4).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 05-2018 den 17.05.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 04-2018 den 12.04.2018
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Poula Sangill
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Opsamling og drøftelse af mødet den 19. april i Vinderup v/ Erik Mitens
b. Indsatsområder – oplæg til de 5 valgte emner v/ Erik Mitens
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 21. juni 2018 – 06-2018
12. Eventuelt.

Side 1

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 05-2018 den 17.05.2018.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 04-2018 den 12.04.2018
Godkendt.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Poula Sangill
Se pkt. 4.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
”Fastlæge-ordning” i plejecentrene:
Der er indgået aftale med 2 læger om ”fastlæge-ordning” ved Thorshøj og 2
på Beringhaven. Der søges fortsat til de resterende plejecentre. I ”Satellitbyerne” er ordningen på plads.
Musikterapeuten forsøget på Mellemtoften er snart slut. Rigtige gode resultater med musikterapeuten.
Indflytning på Center for Sundhed, det går fremad og forventes i orden i starten af juni. Ældrerådet indbydes til besøg på centret.
Udflytning fra Seniorhuset skal være afsluttet til 1. juli. 2018.
Teknologilejligheden Living Lap i Seniorhuset er lukket pr. 30. april 2018. En
del af udstyret bliver flyttet til Beringshaven.
Rapporten fra Patientsikkerhedsstyrelsen for 2017 er færdigt udarbejdet og
ønsker Ældrerådet en nærmer indsigt i rapporten, stiller forvaltningen sig til
rådighed for yderlig information om rapporten.
Ældrerådet har rettet henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget omkring
erstatning for Sønderlandscentret.
Forslag om at lave et beboermøde for at kortlægge behov og muligheder Sønderlandsområdet. Mødet kunne laves i et samarbejde mellem Ældrerådet og
Ældre Sagen.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd.
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Danske Ældreråd:
Er alle tilmeldt Dansk Ældreråds nyhedsbrev elektronisk - vigtigt at få
nyhederne.
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Forslaget om ny valgprocedure og forslag om kun repræsentantskabsmøde hvert andet år – begge forslag blev forkastet.
Regionsældrerådet:
For Ældrerådet er opgørelsen vedr. egenbetaling for midlertidigt kommunalt ophold vigtigt, sat i relation til hospitalsophold, der er uden egenbetaling.
Thyra Frank har sendt et brev om 98 dement-venlig kommuner i 2025,
De 4 pkt. kan ses på Sundhedsministeriets hjemmeside.
b. Leif Carøe er blevet valgt til formand for Faglige Seniorer i Vestjylland.
Tidligere har der været talt om at Faglige Seniorer og Ældrerådet kunne
samarbejde, faglige Seniorer er politiske, hvor Ældrerådet er et upolitiskråd.
c. Intet.

6. Høringer mv.
a. Høring – Diabetes, er fremsendt til rette modtagere
Beslutning
Høringssvar fremsendt.
Der er kommet 3 nye høringer der skal udarbejdes svar på.
Der holdes møde i Høringsudvalget den 29. maj for at udfærdige et høringssvar.
Hvis udvalgetsmedlemmerne har nogle små hint sendes de til Erik Mitens.

7. Aktuelle drøftelser
a. Opsamling og drøftelse af mødet den 19. april i Vinderup v/ Erik Mitens
b. Indsatsområder – oplæg til de 5 valgte emner v/ Erik Mitens
Beslutning
a. Et fint møde med flot tilslutning – langt over forventning.
Vinderup Hotel klarede opgaven flot i forhold til, vi regnede med 45 personer og der kom 114 personer. Det kunne være godt at holde 3 møder
om året, hvor en af møderne kunne det være et fagpolitisk indlæg. Social- og Sundhedsformanden kan være et fast pkt. på hvert møde.
Arbejdsgruppen kommer med et oplæg til planen for fremtidens ”møde
flow”
b. Indsatsområder:
a. Kommunikationen – har talt med visitationen. OBS! Kommunikation
mellem visitationen og borgerne er OK.
b. Senior OL – 3 steder i kommunen.
Vi har brug for at afklare, hvor meget vi vil ligge timer i det.
Et synspunkt:
Det er ikke Ældrerådets opgave at arrangere et sådan arrangement, det bør være andre org./foreninger der vil tage sig af dette.
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Følgebrev til Social og Sundhedsudvalget om ideen skal udfærdiges - Birte og Ove ansvarlige.
c. Senior Frivillighedsdag:
Dagen laves i samarbejde mellem Ældre Sagen, Ældrerådet, Frivillighedsrådet, m.m.
Synspunkt:
a) Dette emne kunne tages op på et ”Baglandsmøde”
b) Det skal være en hyldest til de frivillige.
d. Forslag til nyt mødested i Sønderlandsområdet:
Vi arbejder videre med ideer. Leif Hornshøj melder dato tilbage omkring et brugermøde i Laden for tidligere brugere. Vi forsøger at deltage i mødet ”som fluen på væggen”.
e. Kvalitetsstandarder for andre områder – værdighed, mad m.m
Værdighed – vær dig! (Jakob Birkler)

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for maj 2018 til orientering.
Beslutning
Taget til orientering.

9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.

Beslutning
a. Rådsarbejde:
Bruger-Pårørenderåd for Mellemtoften – Jytte von Seelen:
Stor succes med musikterapeuten, stort ønske om at videreføre dette projekt.
Afholder 2 gange årligt aftenarrangementer for pårørende til demensramte, til stor glæde og hjælp for de pårørende.
Hus 29 på Mellemtoften skal ryddes, da Hyldegården skal overtage bygningen. Afgivelse af bygningerne kan få indvirkning på bemandingen på
Mellemtoften, da der bliver færre beboere på Mellemtoften.
Projektet med ”Det gode måltid”, hvor en ansat kommer til måltiderne for
at skabe ro til måltiderne, har haft stor virkning og effekt.
6 social/sous.-elever fra Belgien er på udveksling på Mellemtoften og indgår sammen med personalet – det har skabt stor viden og erfaringsudveksling mellem de danske og belgiske medarbejdere.

Side 4

Bruger- Pårørenderåd Beringshaven – Birte Ahle:
Nåede at få indført fællessprog inden deadline, en stor opgave og ny måde at arbejde på.
Vennekredsen på Beringshaven arrangere igen i år sommerudflugt til
Thorsminde i sommerhus for alle beboere, der gerne vil med (dagsudflugt).
I August holders stor sommerfest, med telt i gården, og alle sejl sættes til.
Stor udskiftning i personalegruppen af både nye og ældre medarbejdere.
Har formået at få nye gode medarbejdere ansat. Der er også ansat 4 sygeplejersker nu.
En god snak om den store udskiftning i beboerkredsen, der har berørt
mange af de ældre beboere. Der er blevet en lidt trykket stemning og den
forsøger de ansatte at få vent og snakket med beboerne om, så den trykkede stemning kan vende – de er for dårlige, de beboere der bliver visiteret, og mange derfor kun når at bo på Beringshaven i mindre en 2 uger,
inden de går bort. Leder og personale har stor fokus på at rette op på
stemningen.
b. Udvalgsarbejde:
Tilgængelighedsudvalget har været til møde ved kirken i Tvis, da trinet til
kirken er for høj og rampen til kørestolsbrugere ej heller er hensigtsmæssig. Næste møde i TGU er den 28. maj 2018 (OBS – mødet blev aflyst,
da tingene er blevet løst hen ad vejen – næste møde er i november)
c. Arbejdsgrupper:
Baglandsmødegruppen: FNs Ældre dag. Da emnet for FN-Ældredagen
passer dårligt inden for vort område, gør vi ikke noget her.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Intet.

11. Næste møde den 21. juni 2018 – 06-2018
a. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Besøg på Mellemtoft forud for møde i Ældrerådet den 21. juni 2018.

12. Eventuelt.
Intet.
Ref. Birte Ahle

Side 5

