Referat fra
Møde nr. 09-2018
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 12.30 – 16.00,
Mødelokale 187, 1. 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:
Birte Ahle
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 (pkt. 4).
Centerleder Lene Holm og forebyggelsesmedarbejder Inga Bøge kl. 13.30
(pkt.7.a)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2018 den 25.10.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2018 den 27.09.2018
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer og sekretariat
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser:
a. Orientering om sundhedstilbud v/ Lene Holm og Inga Bøge kl. 13.30
b. Teamdag den 06.11.2018 - Værdighedspolitik – tilmelding den
30.10.2018 v/ Erik Mitens
c. Udarbejdelse af en officiel anmodning om møde med Social- og Sundhedsudvalget v/ Erik Mitens
d. Mødedatoer for 2019, vedlagt som bilag v/ sekretariatet
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 – 10-2018
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2018 den 25.10.2018.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2018 den 27.09.2018
 Elisabeth: Persondataforordning. Der er lavet ændring vedr. sygemelding på plejecenter.
 Vera: Buskort. Erik var indkaldt til møde i teknisk udvalg m.h.p. forslag
til hvordan salget kan øges.
 Leif C.: Der var afbud fra Leif C.
Referatet godkendt med disse rettelser.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Udvalgsformanden takkede for opmærksomheden i forbindelse med sin fødselsdag.
 Vedr. Budget sker der ikke ændringer på ældreområdet. Der sker en serviceudvidelse på akutpladserne. Kan på den baggrund undgå nogle indlæggelser.
Der er ikke lagt op til besparelser på ældreområdet.
 Der efterspørges en kvalitetsstandard for akutområdet. Det oplyses at
den er undervejs, men ikke viser et præcist billede af området.


Værdighedsmidler: Der sker en styrkelse af demensindsatsen. Der er
fortsat 3 mio. kr. til bedre bemanding. Der åbnes en specialenhed for
udadreagerende demente på Birkehøj. Der sker omfordeling, hvilket giver færre hænder på plejehjemmene men flere hænder hjemmeplejen.
Fordeling af Værdighedsmilliarden kommer til høring i Ældrerådet, er på
Socialudvalgets dagsorden d.d.



Ventelisten til ældreboliger og plejeboliger er steget en anelse. Kategoriseringer er teknisk ændret. Efteråret viser at vinterperioden er den tid
hvor ventelisterne stiger.



Det oplyses, at der fra nogle beboere efterspørges nogle at tale med.
Flere beboere er fysisk svækkede, men mentalt friske.



Det drøftedes om der kunne etableres en anden form for bosteder for fysisk svage, men mentalt stærke borgere.



Socialafdelingen har søgt en pulje til indsats overfor ældres sundhed.



Digitale sundhedsløsninger støttes med puljemidler.



Implementering og strategi for Birkehøj, med virkning og opstart snarest.



Sygeplejeklinikken – borgerne skal selv møde op så vidt det er muligt.
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Pilotprojekt – ”Online besøgsvenner”. 15 frivillige personer er uddannet til
opgaven.



Faglige Seniorer vil starte aktiviteter op i ”Laden” i 2019. Bevilling til
lydtæt foldedør er på vej.

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Opfølgning på spørgsmål vedr. kontakt til efterladte:
 Der tilbydes besøg fra hjemmesygeplejersken og det palliative team. Der
kan i den forbindelse aftales, hvordan der skal følges op.
Forebyggende hjemmebesøg er fra +75 år. Ældreministeren barsler snarest
med et forslag om forebyggende hjemmebesøg fra +70 år.
Det erfares at ”Visens Venner” vil starte op med aktiviteter i ”Laden” fra
november måned 2018.
Videnscenter for værdig ældrepleje – et rejsehold kan rekvireres. Ansøgningsfrist ultimo november.
Kommunerne i Region Midtjylland har besluttet en definition for akutpladser.
Materialet sendes til Ældrerådet.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd netop udkommet.
Der er udsendt referat fra PIU og SKU.
Elisabeth er sat på maillisten fra Regionsældrerådet og sender referaterne
videre til Ældrerådets øvrige medlemmer.
b. Arne Nielsen: Har den 22. oktober 2018 deltaget i workshop vedr. Badeland. Der er peget på 6 hovedopgaver der skal drøftes på møde igen den
6. november 2018.
c. Juleafslutning i december – hvordan gør vi?
Normalt Ældrerådsmøde den 6/12 kl. 14.00. Julefrokost kl. 17.30 – 20.00.
Julefrokosten afholdes, efter aftale med Anne Marie Nielsen, i Det Gode
Køkken.
6. Høringer mv.
Intet.
7. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om sundhedstilbud v/ Lene Holm og Inga Bøge kl. 13.30
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b. Temadag den 06.11.2018 - Værdighedspolitik – tilmelding den
30.10.2018.
c. Udarbejdelse af en officiel anmodning om møde med Social- og Sundhedsudvalget v/ Erik Mitens
d. Mødedatoer for 2019, vedlagt som bilag v/ sekretariatet
e. Informationsmøde i Gråkjær Arena.
Beslutning
a. Orientering om opbygningen af Center for Sundhed og herunder Sundhedsfremme og forebyggelsesdelen.
Kerneopgaven er: at bidrage med viden så den enkelte selv kan fremme sin
sundhed.
Inga Bøge orienterede om hvilke tilbud der er til rådighed i centeret.
Tilgangen er, at alle kan komme, direkte fra gaden, henvisning fra egen læge
eller andet.
Personalet er stærke til at spørge ind til problemstillinger og afklare hvad der
er den egentlige årsag til problemet.
Seniorsamtaler er svarende til nuværende forebyggende hjemmebesøg/opsporende samtaler/besøg til efterladte. Fra +80 år tilbydes besøg hvert år.
Slides medsendes referatet.
Der arrangeres Åbent Hus i Center for Sundhed den 24/11 kl. 10.00 – 12.00
og den 28/11 kl. 16.00 – 18.00. Der er ingen tilmelding.
b. Politikken skal evalueres hvert år. Sted for afvikling er ukendt. Alle deltager.
Nogle af Ældrerådets medlemmer går før tid p.g.a. Informationsmødet i
Gråkjær Arena.
c. Erik orienterede om, at Ældrerådet en gang pr. valgperiode bliver inviteret til
møde med udvalget.
Yderligere emneforslag:
 Bus- og Taxakørsel – transport generelt
 Problematikken med en leder til to plejecentre.
 Omsorgsgaranti? Der er behandlingsgaranti, men ikke omsorgsgaranti! (Mette forsøger at formulere/definere omsorgsgaranti).
 Senere henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen m.h.p. afklaring af
virksomhedspraktik/jobafklaring og evt. efterfølgende fastansættelse.
De enkelte emner skal være klart definerede og præciserede og fremsendes
inden mødet. De skal lægges op til dialog/debat.
Der var enighed om at begrænse antallet af emner, så der blev mere dialog
om de emner, der blev fremsendt til udvalget.
Mette og Erik udarbejder oplæg til mødet.
d. Der er problem med den 28/2-19, da der er indkaldt til valg- og temamøde i
Regionsældrerådet i Viborg. Datoen ændres til den 21/2-19. Det ordinære
møde i september ændres til den 29/8-19.
Øvrige datoforslag godkendes.
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e. Ordstyrer: Mette
JKH anvender slides. Panelet stiller spørgsmål. Leif og Erik mødes for at koordinerer spørgsmål.
Forslag om at Ældrerådet får en vest eller andet der signalerer, at vi er fra
Æl-drerådet. I første omgang ”nøjes” vi med vores navneskilte.
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for oktober 2018 til orientering.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
b. Udvalgsarbejde
c. Arbejdsgrupper
Beslutning
a. Leif C.: Ulfborg: En borger havde besluttet at han ikke ville være den rigeste på kirkegården. Der forventes et beløb på ca. 250.000 kr. det blev
besluttet, at der skal udgives et lille blad om hvad der sker/er sket.
Mette: Dialogmøde på Krohaven. Godt og positivt møde med ca. 40 deltagere.
Vera: Har hilst på den nye leder, der har lovet snarest at indkalde til møde m.h.p. oprettelse af bruger-pårørende råd.
Ove: Projekt på Parkvænget med Lægårds Efterskole og motion. Ligger
lidt stille.
b. Leif C.: Ud fra materiale ser det ikke ud til der sker ændringer i busdriften
i 2019.
Har været til møde i Midt-Trafiks tilgængelighedsgruppe.
Faglige Seniorer skriver til alle borgmestre der er omfattet Gødstrup Sygehus om takster for fælles satser.
c. Baglandsgruppen holder møde den 14/11-2018.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Evaluering af DÆ’s Temadag i Brædstrup.
b. Evaluering af plejecenterbesøg i vest. Planlægge besøg af resterende plejecentre.
Beslutning
a. God og informativ temadag. Gode plancher.
b. Gode møder, meget positivt.
11. Næste møde den 22. november 2018 – 10-2018
a. Punkter til dagsordenen den 22.11.2018.
b. Opdatering af erindringslisten – se erindringslisten.
Beslutning
a. Intet.
b. Orientering om og besøg på Birkehøj.
Side 5

12. Eventuelt.
Leif C.:
LO/FTF fusionerer pr. 1/1-19 hvorfor Faglige Seniorer bliver en del af den.
FS presseafdeling udarbejder gode artikler, der relaterer sig til ældre. Kan
lægges på Facebooksiden efter aftale med formanden.
Referent: Mette Bille
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