REFERAT
Møde nr. 07-2016
Torsdag den 18. august 2016 kl. 09.00 – 12.00,
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1.sal.

Medlemmer:
Niels Jørgen Lundsgaard, Leif Carøe, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise
Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,
Helge Weis Jensen, Arne Nielsen.
Fraværende:
Arne Nielsen deltager fra kl. 11.15.
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.30 (pkt. 3)
Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed Kl. 09.30 – 10.00 (pkt. 4 og 7a)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2016 den 18.08.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2016 den 16.06.2016.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
5. Meddelelser fra formand, medlemmer, sekretariatet
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser:
a. Udskrivninger fra sygehus til eget hjem, herunder modtagelsen af
kommunal hjælp og pleje.
b. FB-side til Ældrerådet v/ Niels Jørgen Lundsgaard og Leif Carøe
c. Drøftelse af dato til evt. besøg i Visitationen, Møllevej 9
d. Velfærdsteknologilejligheden, henvendelse fra Maria Bisgaard
Fabricius.
8. Budget 2016 – Ældrerådet.
9. Orientering fra ældrerådets underudvalg, arbejdsgrupper og repræsentation.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 29. september 2016 – 08-2016
12. Eventuelt.

19.08.2016/ehc

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2016 den 18.08.2016.
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 06-2016 den 16.06.2016.
Godkendt
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Ingen.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Formand for Social- og Sundhedsudvalget Jens Kristian Hedegaard og
direktør Anders Kjærulff beklager sagsforløbet om den mulige mangelfulde
visitation ved udskrivelsen af en ældre patient til eget hjem i påsken, og især
forløbet i dagspressen.
Påstanden om de mange, tilsyneladende passive aktører i hjemmeplejen
kan ikke undersøges pga. ønsket om anonymitet. Sagen er uheldig dels
som personsag, dels pga. anonymitet. Hvis anonymitetsønsket kan
frafaldes, kan parterne arbejde videre med evt. systemfejl, ellers må sagen
lukkes her.
Det blev en generel debat af det komplekse område med visitation ved
udskrivelse fra sygehus og visitation ved akut (gen)indlæggelse.
Rådet arbejder videre med visitationsproblematikker og repræsentanter fra
Visitationen vil blive indbudt til vores møde i oktober.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
 Danske Ældreråd
 Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden gav en kort orientering
b. Inge: Har, ligesom øvrige rådsmedlemmer, fået brev fra Trygfonde
om tryghedshunde til demente samt en opfordring til at påtage sig en
koordinatorfunktion. Hvert medlem drøfter det på næste BPR-møde.
c. Intet.

6. Høringer mv.
Ingen.
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7. Aktuelle drøftelser
a. Udskrivninger fra sygehus til eget hjem, herunder modtagelsen af
kommunal hjælp og pleje.
b. FB-side til Ældrerådet v/ Niels Jørgen Lundsgaard og Leif Carøe
c. Drøftelse af dato til evt. besøg i Visitationen, Møllevej 9
d. Velfærdsteknologilejligheden, henvendelse fra Maria Bisgaard
Fabricius.
Beslutning
a. De svære sektorovergange i det nære sundhedsvæsen. Fremskudt
visitation m.m.
b. Der fremlægges forslag til Retningslinjer for Holstebro Ældreråds
udadvendte information:
1. Kommunens forvaltninger udsender information via Holstebro
kommunes hjemmeside, der har interesse for den gruppe som
Holstebro ældreråd repræsenterer + 60 årig. Referater og
høringssvar fra Holstebro Ældreråds møder lægges på
kommunens hjemmeside af forvaltningen
2. Holstebro Ældreråd formidler information fra Danske Ældreråd,
Kommunernes Landsforening, regionen og Holstebro Kommune
via Facebook og pressemeddelelser. Der er her tale om fakta
informationer.
3. Formand og næstformand er i fælleskab redaktør på fakta
informationerne
4. Emner, der har været behandlet i Holstebro Ældreråd og rådets
underudvalg, behandles fortsat i presseudvalget inden de
videreformidles.
Der vil ved næste møde blive fremlagt eksempel på fakta
informationer fundet egnede til formålet. Delte meninger i Rådet om
det formålstjenlige ved en Facebook profil, men retningslinjerne blev
accepteret.
c. Som anført i referatets pkt. 4 vil Visitationen blive inviteret til et møde i
oktober.
d. Umiddelbart er der ingen rådsmedlemmer, der ønsker at indgå som
frivillig kustode. Der er indvielse af lejligheden (Living Lab) den 2.
september fra 13-15, alle er inviteret.

8. Budget 2016 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for august 2016 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt

19.08.2016/ehc

9. Orientering fra ældrerådets underudvalg, arbejdsgrupper og
repræsentation.
Bruger- og pårørenderåd:
 Parkvænget: Der blev givet en orientering om en sag, der i øjeblikket
er på Parkvænget, der handler om en stærkt udadreagerende
beboer.
 Krohaven: Der blev orienteret om indførelse af GPS samt hegn.
 Ulfborg Aktivcenter: Erindringsdans, høringssvar(embedslæge)
 Beringshaven: Der skal ansættes en ny leder

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Formand og næstformands møde – Danske Ældreråd
b. Valg til ældre-/ seniorråd:
Temadag afholdes af Danske Ældreråd, 5 steder i oktober måned
2016. Tilmelding nu.
Beslutning
a. Formand og næstformand er tilmeldt møde den 23. august i Viborg
b. Grethe Thordahl, Leif Carøe og Elisabeth Haahr Christensen er
tilmeldt i Viborg den 6. oktober 2016.

11. Næste møde den 29. september 2016 – 08-2016
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Budget 2017 vil blive drøftet på det ekstraordinære møde den 30.
august 2016. Køreplanen for høringsperioden blev drøftet.
b. Til mødet den 29. september 2016 vil følgende blive sat på
dagsordenen:
1. Forslag til nyhed på FB-siden (der vil fra formand og næstformand
blive udarbejdet forslag til, hvordan nyheder – i bearbejdet form –
vil komme til at se ud).
2. Drøftelse af næste baglandsmøde.
12. Eventuelt.
Intet.
Referent Erik Mitens
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