Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
15. december 2015

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 8. december 2015 kl. 10:00 - 12:30

Hvalsø Rådhus
Deltagere:

Keld Mortensen, Arnold Backman, Mogens Pedersen, Per Lerche Brasch, Bent W.
Sørensen, Bjarne Hørlykke, Kirsten Kornval

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 11. november 2015
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 30. november
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Ældrerådet drøftede følgende :
Budgetoverskridelsen vedrørende overforbrug af vikarer, og om hvordan der evt. kan budgetfremskrives
med uforudsigelige udgifter til vikarer .
Brugertilfredshedsundersøgelse af madservice til udeboende pensionister taget til efterretning
Revision af retningslinjer for ”fritvalgsordning ”om natten. I Ældrerådet undrer vi os over, at der på dette
område tales om retningslinjer, i stedet for, som på andre tilsvarende områder, om en kvalitetsstandard
??
Brugertilfredshedsundersøgelse på plejecentrene.
Ældrerådet drøftede resultatet af den brugerundersøgelse der har været afholdt på kommunens
plejecentre.
Samlet set er resultatet positivt, der er dog punkter, hvor resultatet viser, at der er behov for forbedring,
og der er da også allerede udarbejdet handlingsplaner for området.
I forbindelse med ledelsens kommentarer til undersøgelsen nævnes, at Bruger- og Pårørenderådene
informeres på kommende møder (i løbet af foråret 2016)
Det er Ældrerådets mening, at undersøgelsen, og handleplanerne, helt naturligt burde være tilgået Brugerog Pårørenderådene umiddelbart efter at resultatet af undersøgelsen var fremkommet - og at der samtidig
blev informeret om handlingsplanerne.
Skal Bruger- og Pårørenderådene have mening, kræver det at relevant information tilgår rådene når det er
relevant - ikke et halvt år efter.
Ældrerådet vil foreslå, at det indskærpes, at Bruger- og Pårørenderådene skal informeres umiddelbart, i
sager, som ligger inden for rådenes område.
Vi mener også, at det ville være en god ide at brugerne informeres om en undersøgelse som den
omhandlede, f.eks. i Plejecentrenes husaviser.
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4.

Høringer: Der er ingen høringer til dette møde
Afventer høringsmateriale på kvalitetsstandard for terminal pleje og palliation.

5.

Evaluering af mødet med pensionistforeninger og -klubber, torsdag den 26. november
God tilslutning til mødet, med god debat om hvad der foregår i de enkelte foreninger. Generelt er tilgang
af nye medlemmer i de enkelte foreninger for nedadgående.
Ældrerådet finder det positivt at mødes fra alle områder i Lejre Kommune og vil tage initiativ til, at der
fremover afholdes et tilsvarende fællesmøde hvert år, med det formål at være i dialog om brugernes
synspunkter, ideer og planer på alle områder der vedrører ældre.

6.

§18 tilskud - Hvad kan der søges §18 midler til ( overassistent Janie Bitsch deltager)
Overassistent Janie Bitsch orienterede om at retningslinjer for ansøgning af §18 midler er tilgængelig på
Lejre Kommunes hjemmeside under Borgerpuljer. Retningslinjerne er udarbejdet i 2007, og senest
revideret i 2011. Puljen for 2016 er på 254.000, 00 kr.
Områder vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende formål mål prioriteres. Netværksskabende
formål med sundhedsfremmende værdi kan der ligeledes ansøges om.

7.

Input til Ældrerådets årsrapport 2015
Ældrerådet drøftede temaer til årsrapporten, og følgende blev foreløbig aftalt:
Ældrerådets inddragelse i budgetproceduren i Lejre Kommune
Tidstro Information om Telebusordning.
Information om takster på Flextur
Vind i håret – sociale aktiviteter og ensomhed
Undersøgelse om Kommunens hjemmeside foråret 2015
Sundhedsaftaler i Region Sjælland , herunder forløbsprogram for demens

8.

Orientering:
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Konferencerapport fra konference ” Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje ” i Vingsted
Centret den 16.11.2015 er udsendt

9.

8.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Referat ved AB fra mødet den 18-11-2015 .
Høreklinik for Region Sjælland placeret i Køge – det giver transportproblem for mange brugere
Drøftelse af Regionsældrerådets indsats områder fremadrettet.
Drøftelse af Ældrerådenes budgetter i Regionens 17 Kommuner, og opsamling på det udsendte
skema

8.3

Orientering i øvrigt:
Referat fra møde i faglige seniorer den 16.11.2015 er udsendt
Handicaprådets næstformand spørger om muligheden evt. samarbejde i sager vedrørende
områder med relevans for såvel handicappede som ældre

8.4

Ældrerådets hjemmeside:
KM opdaterer Ældrerådets Hjemmeside

Eventuelt:
Hjertestartere. Hvor mange hjertestartere i Lejre Kommune er tilgængelige 24 – 07 ?

Kirsten Kornval
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