Referat.
Møde nr. 11-2018
Torsdag den 6. december 2018 kl. 14.00 – 17.30,
Mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvistholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund, Arne Nielsen, Jytte von Seelen.
Afbud fra:
Jytte von Seelen, Jens Kr. Hedegaard, Ove Lund og Leif Hornshøj
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 14.00 (pkt. 3 og 4).
Sofie Keller Dahl, konsulent Sundhedsområdet, kl. 15.00 (pkt. 7a)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 11-2018 den 06.12.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 10-2018 den 22.11.2018.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat.
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om online besøgsvenner v/ Sofie Keller Dahl kl. 15.00
b. Udkast til afgørelsesbreve fra Visitationen v/ Jytte og Leif C.
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 22. januar 2019 – 01-2019
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 11-2018 den 06.12.2018.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 10-2018 den 22.11.2018
Godkendt.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Intet – afbud fra Jens Kristian Hedegaard.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
 Birkehøj har en lederstilling i opslag.
 Krohaven og Sdr. Nissum har en lederstilling i opslag.
 Bakkebo og Sevel Plejecenter, her kommer hurtigst muligt et stillingsopslag til lederstilling.
 Birkehøj forventes åbnet først i april 2019.
 Dagcenter på Birkehøj er åben og i fuld gang.
 Aktivcentret Colstrup ændrer deres tilbud – åbningstider fra 2 dage á
5 timer til 3 dage á 4 timer for max 12 brugere.
 Orientering om opfølgning af budgettet.
 Kommunal refusion for ambulant behandling og behandling under
indlæggelse er slået sammen til én takst – konsekvensen er uforudsigelig men foreløbig en merudgift. Taksten skal genforhandles. Det
kan udfordre ”den nære sundhedspleje” om opkvalificering.
 Holstebro kommune har ikke søgt penge i puljen til transport af demente.
 § 9 i vores vedtægter, juristen kan ikke komme med en anden formulering der kan tilgodese begge partner. Lov og Vedtægters udvalget
træder sammen først i det nye år.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
§ 9 i vores vedtægter, juristen kan ikke komme med en anden formulering der kan tilgodese begge partner. Lov og Vedtægters udvalget træder sammen først i det nye år.
2. Regionsældreråd.
Regions Ældrerådsmøde i januar. Et af brændpunkterne er ” Ingen egenbetaling for Akutplads - længere”
b. Medlemmer.
Formanden: Erik Mitens
 Ældrerådet beder om et dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget, der medsendes punkter til dagsorden, anmodningen sendes inden jul.
 Reklame for buskortene omdelt og Ældrerådet sørger for, at gøre reklame for buskortene og distribuerer flyers.
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Birte Ahle:
Har besøgt Pensionistforeningen i Ulfborg for at fortælle om Holstebro
Ældreråd.
Vera Refsgaard:
Nuværende ingen leder på Bakkebo og Plejecenter i Sevel. Annette Sørensen er midlertidig leder. Der indkaldes til dialogmødet til d. 18. dec.
2018. Dialogmøderne skal gennemføres.
c. Sekretariatet
Intet.
6. Høringer mv.
a. Afleveret et høringssvar til værdighedspolitikken.
7. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om online besøgsvenner v/ Sofie Keller Dahl kl. 15.00
Online Besøgsvenner henvender sig til +55 år.
Der har været 36 henvendelser og 27 er blevet matches med en besøgsven. Der kan være lang ventetid.
Online Besøgsven er nyt forsøg på at bekæmpe ensomhed. Røde Kors i
Holstebro står for uddannelse og rekruttering. Alle skal bestå en test for at
kalde sig besøgsven.
Formål er at bekæmpe eller forebygge ensomhed gennem meningsskabende dialog. Samtalen er beregnet til ca. 25 minutter. Den frivillige forpligter sig til omkring 6 timer i måneden.
I forsøgsperioden er Online tjenesten åben fra søndag/torsdag i tidsrummet 16.00 - 19.00.
Nu er der 15 der har meldt sig som ”Online Besøgsven”.
Opkoblingen er lavet på emnet 5 hovedemner, men kan i princippet laves
på individuelle ønsker:
 Bare snakke
 Hverdagen
 Rejser
 Historie
 De kongelige
Dette projekt er et udviklingsprojekt og Holstebro er de første og derfor har
Holstebro Kommune haft stor indflydelse på udviklingen.
2 decentrale medarbejder fra Træning og tre medarbejder fra Sundhedsfremme og Forebyggelse bliver i december grundig introduceret til
Tjenesten og i uge 2-3 skal der øget fokus på rekruttere borgere.
Ældrerådet ønsker at blive orienteret løbende.
b. Udkast til afgørelsesbreve fra Visitationen v/ Jytte og Leif C.
Eksempel på breve blev omdelt til orientering. Gennemgang af revideringen af eksempler på skrivelse:
Alt skal sendes direkte med et link og ikke at borgerne skal ind i internettet for selv at finde svaret.
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8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for december 2018 til orientering.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
Erik Mitens har været til dialogmøde på Bakkebo, fint møde.
God ide at der laves nyhedsmail fra de enkelte plejecentre, hvor de enkelte pårørende sørger for selv at til- og framelde sig til nyhedsmailen.
Arne Nielsen været til 100-års fødselsdag – en rigtig god oplevelse.
b. Udvalgsarbejde
Referatet fra tilgængelighedsrådet kommer meget snart.
c. Arbejdsgrupper.
Informationsmøder-udvalg
Tidspunktet ændres til 15.30-17.30 i Ulfborg d. 27.feb. 2019.
Flyers laves i A4 størrelse som foldere i A5-størrelse eller A 4 på højkant.
Annonceringen i dagspressen er dyre
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser.
Temadag d. 28. feb. skrives i kalenderen.
11. Næste møde den 22. januar 2019 – 01-2019
a. Punkter til dagsorden
Opbygning af dagsorden diskuteres.
Forklaring om udregningen af prisen på tilkøb af hjemmehjælp.
12. Eventuelt.
Når møderne starter kl. 12.30, er der ikke bespisning i kantinen forinden.
Ref. Birte T. Ahle
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