Referat
Møde nr. 06-2018
Torsdag den 21. juni 2018 kl. 12.30 – 16.00,
Mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Deltagere
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvistholm Ahle, Leif
Carøe, Ove Lund, Arne Nielsen, Jytte von Seelen.
Afbud fra:
Leif Hornshøj
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard. Formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 12.30 (pkt.
3)
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 12.30 – 13.30 (pkt. 4).
Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef, Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl.
13.00 (pkt. 7.a)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 06-2018 den 21.06.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 05-2018 den 17.05.2018.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill.
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer og Sekretariatet.
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. PR for Center for Sundhed, v/ Jens Bejer Damgaard
b. Orientering om Sundhedstilbud v/ Lene Holm og Inga Bøge
c. Ingen besøg på plejebolig i august, men en drøftelse af, hvordan en fortsat rundtur til plejeboligerne skal foregå efter sommerferien. 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 16. august 2018 – 07-2018
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 06-2018 den 21.06.2018.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 05-2018 den 17.05.2018
Godkendt.

3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Lovgivningen siger der er behandlings garanti inden for 7 dage, når man udskrives med en genoptræningsplan.
Hvis kommunen ikke kan overholde kravet, har borgerne ret til at gå til privatpraktiserende fysioterapeuter. Holstebro kommune er ved at ansætte personale for at nedbringe ventelisterne.
Kvalitetsstandarderne har været til høring og Ældrerådet har indsendt indstillinger. Det er et stort ønske, at kvalitetsstandarderne skrives i et mere læsevenlig/borger venligt sprog, så det bliver lettere at forstå. Dette vil der blive
arbejdet på.
Ventelisten til plejeboliger er relativ kort, kortere som aldrig tidligere.
Hjælpemiddelcentralen er i udbud, tilbud på den fremtidige drift er så høj, at
stigning vil være 2 mil. kr. På grundlag af dette, er Holstebro Kommune,
Struer Kommune og Lemvig Kommune gået sammen om at ville drive egen
hjælpemiddelcentral. Det skulle kunne drives inden for samme budget som
nuværende.
Nyt tiltag omkring KOL patienter, skal behandles på næste udvalgsmøde,
der skal /kan gøres noget tidligere i forløbet i stedet for indlæggelser, dette
vil spare penge og resurser
Vedrørende budget- budgetforlig: Ældrerådet vil gerne have lov til at se og
komme med forslag til evt. beskæringer der ikke ville belaste den enkelte
borger så meget. Dette er et stort ønske fra Ældrerådet.
Vedtægter: Dagsordenpunkter på de lukkede dagsorden. Det har været et
ønske fra Ældrerådet at få udtale ret til eller orientering om de enkelte punkter. Hvis der på den lukkede dagsorden tages en beslutning, får Ældrerådet
afgørelsen til udtalelse.
De tanker og ideer, der er bag punkterne på lukket dagsorden, vil der altid
blive orienteret om på Ældrerådets møder.
Café og Dagcenter og henvendelsen fra Ældrerådet om et samarbejde med
Holstebro Museum, her er intet foretaget. Der skal igen holdes møde med
ildsjælene fra Toftegade om muligheder og ønsker, som opfølgning på mødet, der blev arrangeret af 3 ildsjæle – med ønsket om at få Sønderlandscentret tilbage.
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4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Oversigt over plejebolig læger omdelt. Det er fortsat muligt at beholde egen
læge.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd.
I lederen i nyhedsbrevet er der 6 pkt. omkring Det kommende nære sundhedsvæsen. Et af de kritiske punkter er brugerbetalingen,
der opfattes som et brud med princippet om lighed og fri adgang til
sundhedsydelser for alle.
Invitation til Temadag i Brædstrup tirsdag d. 2. okt. er på vej ud.
2. Regionsældreråd
Stormøde 3. sep. i Fårvang, hvor Anders Kühnau og Jette Skive
kommer.
Dialogmøde med Thyra Frank 24. august i vort område. Se sted
på dansk Ældreråds hjemmeside.
b. Medlemmer.
Vera Agerbæk:
Vedrørende Sevel Plejehjem – både lederen og ledende sygeplejerske
har opsat deres stillinger. Der er et stort ønske både fra beboer, pårørende og personale om at disse stillinger igen samles i 1 stilling. Ældrerådet
sender en officiel indstilling til dette ønske.
c. Sekretariatet.
Intet.

6. Høringer mv.
a. Høring – 3 kvalitetsstandarder - er fremsendt til rette modtagere.
Kvalitetsstandarderne er godkendt og videresendt.

7. Aktuelle drøftelser
d. PR for Center for Sundhed, v/ Jens Bejer Damgaard
Nu er kunsten kommet ud til Sundhedscentret –
”kunsten fremkalder reaktioner”
Indvielsen af Center for Sundhed er d. 12. sep. 2018.
Regionen rykker ind i 2020.
Fin gennemgang af Center for Sundheds funktioner.
Der er mulighed for rundvisning for grupper, dog er der nogle restriktioner på, hvad der kan vises frem.
e. Orientering om Sundhedstilbud v/ Lene Holm og Inga Bøge.
Udsat til senere.
f. Ingen besøg på plejebolig i august, men en drøftelse af, hvordan en fortsat rundtur til plejeboligerne skal foregå efter sommerferien. v/ Erik Mitens
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Næste møde bliver d. 27. august, budgetmaterialet udsendes fredag d.
24. august eftermiddagen.
 Formiddagen er afsat til ordinært Ældrerådsmøde fra kl. 9.00 –
11.30.
 Eftermiddagen er afsat til budgetarbejde. Økonomimedarbejder
indkaldt til kl. 12.30.
Mødet d. 16. august aflyses.
Besøg på plejeboligerne: forslag 3 plejehjem i Ulfborg- området onsdag
d. 26. september start når plejehjemmene kan, ca. 1½ time pr. sted.
Start Sdr. Nissum – Ulfborg – Krohaven. – Ny dato – genoptages på næste møde.

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for juni 2018 til orientering.
Orientering om regnskab

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

Krohaven:
Krohaven har fået oprettet et bruger/pårørenderåd igen, møde i uge 26.
Parkvænget – alt vel dog nogle udfordringer med blok 3, der lidt yngre
beboere.
Ulfborg Plejecenter:
Der skal nedlægges 2 MTO-boliger.
Et spændende sted, da der er ældre boliger under tag.
Har afviklet OL på plejecentret med stor succes, ca. 60 deltagere og 12
hjælpere.
Bakkebo:
Har fået et godt brugere/pårørenderåd. Vennekredsen mangler nogle aktive hjælpere. Der er hjælper nok til at køre turer.
b. Udvalgsarbejde
(Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

Valg og Vedtægts-gruppen har været indkaldt til møde vedr. det afviste
udkast til Vedtægt for Ældrerådet.
c. Arbejdsgrupper
(Herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

BagIands-gruppen /informationsgruppen.
Har udarbejdet formål med møderne
Struktur og plan – fulgt Byrådets årshjul.
Møderne holdes om torsdagene, så vidt muligt.
Der er kigget på transport og størrelse på lokaler.
Holstebro: Gråkjær Arena
Vinderup: Vinderup hotel
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Ulfborg: Multisalen i Vestjysk Fritidscenter
Program forslag til mødet d. 1. nov. 2018 i Holstebro – ændret til tirsdag
den 6. november 2018 fra kl. 16-18.
Forslag til program for mødet er rundsendt.
Erik Miltens tager kontakt til Udvalgsformanden om mødet d. 1. nov. 2018
– ændret til tirsdag den 6. november 2018 fra kl. 16-18.
Mette Bille tager kontakt til Holstebro Dagbladet.
Frivillige, 365 kr. buskort, Flexture skal der orienteres om på mødet.
Besøg på Center for Sundhed bliver annonceret på mødet d. 6. nov. der
kan max være 20 personer med hver gang.
(Datoen er efter mødet ændret til tirsdag den 6. november, samme tid og
sted, da udvalgsformanden var forhindret den 1. november)

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

11. Næste møde den 16. august 2018 – 07-2018
a. Mødet den 16. august aflyses og mødet den 27. august 2018 vil blive et
heldagsmøde – ordinært møde fra 09.00 til 11.45 og budgetmøde kl.
12.30.
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
- Det Gode Køkken – med reference til kvalitetsstandarden
- Birkehøj
- Center for Sundhed
- Terminal plads/bevilling/hospice- sættes på erindringslisten
Visitationen vil vi også gerne besøge ved lejlighed.

12. Eventuelt.
Høringssvarene Erik Mitens har sammenskrevet efter debatter/snakke der
har været i gruppen er rigtig flotte og gode – stor ros til Erik.
ref. Birte T Ahle
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