27.03.2015/ehc

Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 04-2015
Torsdag den 26. marts 2015
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Der blev udleveret diætsedler til underskrift.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Afbud fra:
- Ulla Tørnæs, Jytte von Seelen.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 26.02.2015 (02-2015)
Godkendt.
Referat af ekstraordinære møde 19.03.2015 (03-2015):
Det skal anføres, at Anna-Lise Lisbjerg var fraværende ved mødet samt en rettelse
fra februar til marts nederst i referatet. Nyt referat vil blive udsendt.

Med de ovennævte rettelser blev referatet godkendt.
4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
- Anna-Lise Lisbjerg har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte som næstformand i
ældrerådet. Der skal derfor vælges en ny næstformand.
Leif Carøe foreslås af Helge Weiss, vælges uden modkandidat og accepterer valget.
Formanden har på Rådets vegne rettet henvendelse til direktøren for Teknisk
Forvaltning vedr. fremtidig inddragelse af Ældrerådet i høringsfasen
Har desuden taget kontakt til kommunaldirektør Lars Møller med henvisning til
beslutningen på det ekstraordinære møde, og han har accepteret invitationen til at
mødes med Rådet. Han har foreslået, at Anders Kjærulff ledsager ham. Lars Møller
vil blive gjort opmærksom på, at Rådets ønske om høring lige så vel gælder de
øvrige kommunale forvaltninger.
Rådet vælger at bevillige et tilskud til konferencen om velfærdsteknologi i Holstebro
den 12. maj, da der kun er få af Rådets medlemmer, der deltager i Danske Ældreåds
repræsentantskabsmøde og konference på samme tidspunkt på Nyborg Strand.
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4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - marts 2015
Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Der er lavet forslag til udformning af lykønskningskort, så det fremgår, at der er tale
om en hilsen fra kommunens ældreråd.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Intet.

4.7

Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
Intet.

5.

Orienteringer fra bestyrelser, råd og nævn og underudvalg m.v.

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs)
Havde meldt afbud til deltagelse i mødet.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Har fremsendt anmodning om høring om ophævelse af begrebet Skærmede Enheder
i demensplejen og redegør kort for baggrunden.
Redegør for konsortieledelse på Birkehøj og for det pågående initiativ med
udsmykning.
Der er startet en dialog med de enkelte plejeboligbeboere om frivillig flytning og
dermed en samling af de frigjorte MTO boliger.
Omtaler analysen af plejeboligmassen og de fremtidige kapacitetsbehov, og stiller
spørgsmålet om, hvorvidt MTO-pladsernes geografiske placering (perifert) er
optimal?
Omtaler ægteparboliger i plejen og det dilemma, der opstår, når den ene ægtefælle
falder bort.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Anna-Lise Lisbjerg havde været til møde på Thorshøj, Inge Christensen på
Krohaven.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Høringsudvalget vil lave udkast til høringssvar om Skærmede Enheder og om
Embedslægetilsyn på plejehjemmene. Sendes til Rådets øvrige medlemmer til evt.
yderligere bemærkninger.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Der arbejdes med at skabe kontakt til Dagbladet, så vi kan nå ud til en bredere kreds.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Invitation til baglandsmødet afsendt til De Bergske Blade.
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Programmet er sat og annonceret.
Der er dog en ændring i programmet, da Ulla Tørnæs kun kan deltage i den første
time af Baglandsmødet. Hun vil derfor kommer på som første taler (bytter med
formanden).
Vi mødes kl. 12 til forberedelserne.
5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Intet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ophævelse af begrebet Skærmede enheder.
- Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligerne
Høringsudvalget mødet den 01.04.2015 kl. 09.00 i mødelokale 189.

7.2

Høringssvar:
- Ingen

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Mailservice 2/2015 – indeholdende repræsentantskabsmøde mv.
Se pkt. 9.1

9.

Eksterne møder, workshops, temadage, konferencer og kurser m.v.

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015 den 11. maj 2015 (Danske
Ældreråd)
Deltager den 11.05.2015: Niels Jørgen Lundsgaard, Leif Carøe, Inge Christensen,
Anna-Lise Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Jytte von Seelen og Arne Nielsen
- Ældrepolitisk konference ”Ældreområdet i forandring – velfærd, konkurrence og
aktiv aldring” den 12. maj 2015 (Danske Ældreråd)
Deltager dem 12.05.2015: Leif Carøe, Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen.
Tilmelding til begge er 30. marts 2015.

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Intet.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Patientsikkerhed v/ Poula Sangill og Jørgen Refslund Poulsen kl. 10.00
Patientsikkerhed, UTH. Arbejdsmiljø.
JRP redegjorde for begrebet Utilsigtede Hændelser(se materiale omdelt på mødet)
og ideen bag paradigmeskiftet fra placering af ansvar til beskrivelse af hændelse,
systematiseret
behandling
af
anmeldelser
og
efterfølgende
læring.
Anmeldelsespligten omfatter alle faggrupper i sundhedssektoren.

10.2

Evaluering af Ældrerådet arbejde v/ Arne Nielsen – se vedlagte bilag.
Bilagets enkelte punkter drøftet. Rådet må i enkelttilfælde selv spørge ind til stillede
forslags videre skæbne.
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10.3

Hvilke opgaver står Ældrerådet overfor i 2015 v/ Niels Jørgen Lundsgaard
Der oplistes følgende aktuelle emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fremtidens pleje-/ældrebolig
Kapacitetsanalysen vedrørende plejeboliger og MTO-pladser
Trafik, Busterminal og busdrift (i Holstebro)
Demens dag?
Visitationen
Vederlagsfri fysioterapi
Kvalitets standarder (de 4 områder: Praktisk hjælp, Personlig pleje,
Kost,
8. Rehabilitering)
9. Ensomhed
10. Besøge plejecentre i Holstebro
11. Erik Stagsted om plejetestamente – til baglandsmøde.
10.4

Høringsprocedure v/ Niels Jørgen Lundsgaard
- Ved sidste møde den 26. februar 2015 blev det besluttet at gengive
høringsproceduren for afgivelse af høringssvar.
Ved rådsmøde den 23. oktober 2014 blev følgende besluttet:
”Fremover udsendes alle høringsanmodninger inkl. bilag til alle Ældrerådets
medlemmer, og er det tidsmæssigt muligt, får alle medlemmer lejlighed til at indgive
deres input til høringssvaret.
Høringssvaret vil også blive udsendt til alle medlemmer inden endelig aflevering.”

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (05-2015 – 28. april 2015)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres. Planlægning af besøg på plejehjemmene i
Holstebro.

11.3

Eventuelt

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offenliggørelse af punkter fra dagen møde.
Et enkelt emne: Plejetestamentet.
Mødet sluttet kl. 11.45.

Ref. Erik Mitens.

J.nr.: 27.69.40-P35-1-13 – side 4

