REFERAT
Møde nr. 08-2018
Torsdag den 27. september 2018 kl. 12.30 – 16.00 – Ordinært møde
Mødet afholdes i Center for Sundhed - Mødelokale 1 - Nordfløjen - 1. sal, Stationsvej 35.
- Rundvisning i centret fra kl. 12.00 – 12.30 af Lene Holm.
Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund Arne, Nielsen, Jytte von Seelen.
Afbud fra:
Elisabeth Haahr Christensen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard. Formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 12.30 (pkt.
3) - Afbud
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 12.30 (pkt. 3 og 4).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2018 den 27.09.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2018 den 27.08.2018.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariatet.
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Informationsmøde v/ Mette Bille
b. Udarbejdelse af en officiel anmodning om møde med Social- og Sundhedsudvalget 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 22. november 2018 – 09-2018
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2018 den 27.09.2018.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2018 den 27.08.2018
Godkendt.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Udvalgsformanden har meldt afbud. Men der er givet en orientering til ældrerådsformanden.
Vedtægterne til debat på møde mellem JKH og vedtægtsudvalget. Kommunens jurist mente ikke paragraf 9, hvor Ældrerådet har indsendt forslag, er
acceptabel. Ældrerådet føler det politiske råderum er for stort. Ældrerådet er
høringsorgan – vi skal orienteres og have mulighed for høringsret. Kommunens jurister har fået til opgave at finde en ny formulering.
Budgetområdet tilføres 15 mio. kroner.
Der er korte ventelister til plejehjemmene i kommunen.

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Ny leder på Bakkebo og Sevel Plejehjem. Den nye leder Tina Severinsen er
kommet godt i gang.
En plejehjemsleder er sygemeldt, ny midlertidig leder udpeget.
Brand på 2 plejecentre inden for den sidste uge – det har skærpet opsyn og
procedurer i forhold til brandsikkerheden på de enkelte plejecentre.
Forebyggelse Hjemmesygeplejen – der er øget fokus på at motivere til at
selv at besøge en af kommunes sygeplejeklinikker i stedet for hjemmesygeplejen kommer ud til borgeren.
Tilsagn – bevilling om at få 1.8 mil. til at videreføre ”Ensomhedsprojektet”.
Borgerne der er spottet via ”Ensomhedsprojektet” får nu mulighed for 2 personlige samtaler og at få følgeskab til aktiviteter.
28 personer er spottet (ensomme) og i gang med at komme ud af ensomheden.
Nyt tiltag:
Online besøgsven – Dansk Røde Kors har søgt om ”Online venner”. 1. okt.
startes ”Online venner”.
”Fri Kommune projekt” – Der bliver nu mulighed for tilkøb af b.la. praktisk
hjælp:
 Pris hverdage: 456,25 kr. pr. time – indenfor 7-17
 Pris weekend: 586,25 kr. pr. time – øvrig tid
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Musikterapi:
Der er tilgået flere midler til området, tilbuddet udvides til endnu et plejecenter. Mellemtoften fortsætter og Krohaven tilbydes som ny.
Antal midlertidige pladser:
 6 på Center Vest
 4 på Ulfborg Aktiv Center – afgiver 2 pladser til Birkehøj
 2 Krohaven
 5 Bakkebo
 4 Sevel Plejehjem
 25 Center for Sundhed – med flydende fordeling mellem MTO og
Akut pladser.
Akutopholdene er ifølge sundhedsloven, gratis for borgerne og her skal borgerne ikke betale.
Ved indlæggelse skal det være meget tydeligt, være opmærksom/skriftlig information om, hvilken indlæggelse der er. Prisen er ca. 150 kr. pr. døgn ved
midlertidigt ophold.
Opfølgning besøg/kontakt til de efterladte?
Dette undersøges til næste møde.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden:
ERFA-møde:
Til møde med Ældrerådene i Struer og Lemvig - lille ERFA-gruppe.
FMK:
På nogle private plejehjem har sygeplejerskerne ikke adgang til FMK.
Dette er ikke tilfældet ikke Holstebro kommune
Parkinson-koordinator:
Henvendelse fra en pårørende om Holstebro kommune har en Parkinson- koordinator – Erik M. har undersøgt dette – det findes ikke i Holstebro Kommunen. Det vil være oplagt at dette område kunne være under
demens-koordinatorerne. Vi vil foreslå kommunen at oprette en sådan
koordinatorrolle.
Billige Buskort:
Erik Mitens har været indkaldt til et møde med Teknisk Udvalg. Der er
solgt for få buskort til pensionister. Der er kun solgt 480 kort. Der er ikke
lavet nok PR. omkring mulighederne for at købe kortet.
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Tilbuddet vil komme med på Ældrerådets informationsmøde i november.
PR bør være følgende steder:
Sociale medier – opslag i busserne – dagspressen – flyer – alle mødesteder/ aktivitetsstederne, hvor aldersgruppen mødes.
Ideen om at give et gavekort i julegaven/fødselsdagsgave. Ældre Sagen,
Faglige Seniorer, DGI, kunne hjælpe ved at formidle muligheden om buskort.
På kommunens hjemmeside er det også alt for svært at finde frem til oplysningerne om buskortet.
Vigtigt det er hele kommunens buslinjer ikke kun bybusserne.
b. Medlemmer:
Faglige Seniorer har valgt at gå ind sagen om ”Dagcentersagen” omkring
Laden, som Seniormødested.
Ny ide: Lave 2 lydtætte rum i Laden.
Dette kan lade sig gøre ved at erstatte den eksisterende foldedør med en
ny lydisoleret foldedør. Faglige Seniorer har kontaktet Ladens bestyrelse
og sendt en officiel ansøgning om midler til den lydisolerede dør til
Holstebro Kommune.
c. Sekretariatet:
Intet.

6. Høringer mv.
a. Intet

7. Aktuelle drøftelser
a. Informationsmøde v/ Mette Bille
b. Udarbejdelse af en officiel anmodning om møde med Social- og Sundhedsudvalget v/ Erik Mitens
Skal vi, som tidligere komme med flere oplæg til emner til drøftelse på
mødet med SOU?
Et emne kunne være den svigtende rekruttering af varme hænder til ældreplejen og hvilke tanker, udvalget har gjort sig om initiativer til at øge
tilgangen af medarbejdere.
Brugerbetaling på akut-pladser?
Parkinson-koordinator?
Beslutning
a. Program blev uddelt. Spørgsmål til panelet:
Hvordan og med hvilken begrundelse er budgettet lagt på ældreområdet? Ud fra dette kan der stilles spørgsmål.
Søren Egebjerg fra Holstebro Dagblad vil gerne bruges også i andre
sammenhænge.
Gråkjær Arena – Birte Ahle bestiller kaffen og kage.
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b. Skal vi, som tidligere komme med flere oplæg til emner til drøftelse på
mødet med SOU?
Spørgsmål vi gerne vil have op til debat!
 Et emne kunne være den svigtende rekruttering af varme hænder til
ældreplejen og hvilke tanker, udvalget har gjort sig om initiativer til at
øge tilgangen af medarbejdere.
 Brugerbetaling på akut-pladser?
 Parkinson-koordinator?
 Kvalitetsstandarder for Akut-afsnittet.

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for september 2018 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. Krohaven:
Godt møde – registrerer hjælpemidler. Er gået ind i projekt om vægt kontrol af beboerne.
Demens- projekt i kommunen her er en sygeplejerske fra hvert plejecenter på kursus for at kunne vejlede – guide andre medarbejdere. Sygefravær blandt ansatte har fra marts til august ændret sig fra 13,6% til 3,6%
grunden er ændring på proceduren for sygemelding.
Lederen går på pension pr. 1. jan. 2019.
Dialogmøde med beboerne og pårørende i november.
Parkvænget:
Lederen sygemeldt på ubestemt tid. Ledende sygeplejerske er konstitueret som midlertidig leder.
Børneinstitutionen BUM har været på besøg flere gange med stor succes.
Parkvænget vil meget gerne have en fast aftale med BUM om faste besøg og videre samarbejde.
Beringshaven:
Møde i bruger/pårørende råd. Dialogmøde i oktober laves på hver fløj for
at få alle i tale. Inden mødet bliver beboerne spurgt om forskellige ting
som eks. Hvad de syntes om maden? Hvordan går det på afdelingen?
Der har været brand hos en beboer, hvor personalet har håndteret det
perfekt. Ingen personskade kun materielt – beboeren er blevet genhuset
for at lejligheden kan sættes i stand efter branden.
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Lægeordningen med fast tilknyttet læge på hvert plejehjem er de glade
for her.
Klippekort ordningen bruges flittigt af beboerne.
Sdr. Nissum:
Ikke blevet indbudt til møde med Bruger/Pårørende gruppen endnu.
Mellemtoften:
Fint møde – venlige fysiske rammer for de demente. Stor glæde af naboerne (boligselskabets huse).
Frikommune ordningen – ventes der på.
Vennekredsen er trådt tilbage – venter på at der kommer nye til gruppen,
der vil tage over.
Dialogmøde holdes i husene denne gang.
Sevel Plejehjem:
50 frivillige tilknyttet plejehjemmet – der har været generalforsamling i
Vennekredsen. Der er et flot program, lavet af Vennekredsen, der er aktiviteter næsten hver dag.
Bakkebo:
Været til møde og truffet den nye leder.
Thorshøj:
Har også fået tilknyttet en læge nu.
b. Tilgængelighedsrådet:
Et fantastisk møde. Byggesagsudvalget var indbudt til mødet. Jørgen Ahler havde foto med fra steder i Holstebro by, hvor tilgængeligheden er
dårlig eller helt umuligt. Det er mange forskellige steder i byen.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference den 15.11.2018 i Vingsted.
 Følgende bliver/er tilmeldt: Leif C, Mette B, Jytte, Erik, Vera.
 Følgende har ikke mulighed for at deltage: Ove L, Birte A, Leif H.
 Mangler besked fra Arne N.
b. Danske Ældreråds Temadag den 2. oktober i Brædstrup.
Følgende er tilmeldt: Erik M., Vera R., Mette B., Jytte v. S., Leif C. og Arne N.
Beslutning
Til orientering.
11. Næste møde den 22. november 2018 – 09-2018
a. Punkter til dagsordenen:
Ældrepolitisk konference – tilbagemelding fra
15.11.2018
b. Opdatering af erindringslisten – se erindringslisten.

konferencen

den
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Beslutning
a. Godkendt
b. Aftale med Visitationen for møde i starten af 2019
Transportordninger
Møde med Teknik og Miljøudvalget?

12. Eventuelt.
Afbud fra Birte Ahle til næste møde den 25. oktober 2018.
Ref. Birte Ahle
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