Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
19. januar 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 13. januar 2016 - kl. 10:00 - 12:30

Allerslev Rådhus
Lokale 4

Deltagere:

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

Afbud fra :

Bjarne Hørlykke

Deltagere under pkt.6:

Gete Bjerring, Solveig Hitz, Dina Kaas CVO , og formand for SSÆ Leif Nielsen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 8. december 2015
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 11. januar 2016
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Ældrerådet drøftede følgende punkter fra dagsorden
Ad 4.
Ad 5.

Arv til Grønnehave Plejecenter
Nye Kvalitetsstandarder for Bassintræning jf. Serviceloven § 86 stk.1 og
Sundhedsloven § 140
Kvalitetsstandard for bassintræning kommer i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med
svarfrist 2.2.2016
Ældrerådet forholder sig til kvalitetsstandarderne, når høringsmaterialet fremkommer

Ad 6.

Ansøgning om ændring i anvendelse af puljemidler på Bøgebakken - Økonomiske midler til

Legepladsprojektet ændres til anlæg og asfaltering af stier i Sansehaven.
Ældrerådet synes det er glimrende, at stierne ved Sansehaven gøres farbare og vi påskønner den
udviste fleksibilitet.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Ad 7.

Værdighedspulje
Lejre Kommune andel af Værdighedspuljen forventes at blive 4,8 mill. ii 2016 .
Drøftes under pkt. 6.

Ad 12.

Dialogmøder mellem udvalget og Bruger– og Pårørenderåd på Kommunens ældrecentre 2016
Der er forslag til mødedatoer og –sted
Der er ikke forslag til dialogmøde med Ældrerådet – Ældrerådet vil anmode Udvalget for Social,
Sundhed og Ældre om at foreslå en dato for dialogmøde med Ældrerådet.

4.

Høringer:


Uanmeldt tilsyn fra Revas Aps på Ammershøjparken efterår 2015

Ældrerådet drøftede rapporten vedrørende det uanmeldte tilsyn på Ammershøjparken - KM
fremsender høringssvar


Høring af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven § 83

Ældrerådet drøftede kvalitetsstandarden og forslag til høringssvar.
Ældrerådet påskønner, at kvalitetsstandarden ”strammes op” rent sprogligt, men vi mener ikke, at
Lejre Kommunes sprogpolitik, kan gennemføres blot ved at ændre tiltaleformen - hvis man vil være
dus med borgerne, kræver det, efter Ældrerådets opfattelse en gennemgribende revision af
kvalitetsstandardernes tekster, således at du dig og dine falder naturligt ind i teksten.
Ældrerådet vil opfordre til at kvalitetsstandarderne omformuleres, så de passer til tiltaleformen,
INDEN kommunens sprogpolitik implementeres på området
Når medicingivning tages ud af standarden, mener vi, at det, af hensyn til de berørte borgere, vil være
nødvendigt, at der i stedet udarbejdes en særskilt vejledning vedrørende medicingivning.
KM fremsender høringssvar.


Høring af kvalitetsstandard vedrørende Terminal Pleje

Ældrerådet drøftede kvalitetsstandarden for Terminal Pleje og forslag til høringssvar.
KM fremsender høringssvar

5.

Ældrerådets regnskab for 2015
Regnskabet vedrørende 2015 godkendt.

6.

Ældremilliarden contra Værdighedsmilliarden (Budget 2016)
Gete, Solveig og Dina Kaas fra CVO samt udvalgsformanden for S.S.Æ, Leif Nielsen, deltager under dette
punkt.
Gete gennemgik brev fra Sundhedsministeren, hvoraf det fremgår, at hver enkelt Kommune skal
udarbejde en værdighedspolitik, med udgangspunkt i borgerens behov og tilpasset lokale behov.
Kommunalbestyrelsen skal som minimum beskrive hvordan ældreplejen kan understøtte følgende
områder i pleje og omsorg for den enkelte ældre:
1.
2.
3.
4.
5.

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Værdighedspolitikken skal til godkendelse i Kommunalbestyrelsen senest den 3 .5.16.
Gete gennemgik forslag til indsatsområder i ansøgning til værdighedspuljen for 2016. Indsatsområderne
har tidligere været drøftet i Ældrerådet i forbindelse med Ældremilliarden.
Fortsat udvikling af de eksisterende og planlagte indsatsområder vil i stort omfang være i
overensstemmelse med de beskrevne krav om områder der som minimum skal indgå i pleje og omsorg for
den enkelte ældre.
Skema over oversigt over projekter / indsatser gennemgået og drøftet.
Høring af sagen og de foreslåede projekter/ indsatser kommer i høring i Ældrerådet med svarfrist den
2.2.2016.
De allerede igangværende /planlagte projekter beløber sig til ca. 3,8 millioner, den resterende godt 1
million reserveres til projekter, som kan sættes i gang når Lejre Kommunes Værdighedspolitik er vedtaget.
Ældrerådet blev opfordret til at bidrage med forslag til anvendelse af den ”sidste” million, når Værdighedspolitikken er vedtaget.
For at inddrage personale, borgere og pårørende, og dermed sikre borgernes stemmer, inviteres der til
dialog om Værdighedspolitikken på borgermøder og workshops, som forventes afholdt primo april 2016
Værdighedspolitikken behandles på SSÆs møde 7.3.2016 og i Kommunalbestyrelsen 3.5.2016.
Uden for punktet om Værdighedsmilliarden forespurgte KM om puljen til Velfærdsteknologi
Leif Nielsen meddelte at puljen på 565.000 fortsat er der. Pernille og Gete vil orientere Ældrerådet om
planerne. Der indrettes en forsøgsstue på Grønnehave Plejecenter til besigtigelse.

7.

Orientering:
7.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadag den 2.3.2016 om Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik
i ældrepleje afholdes i Næstved. KM og KK deltager.
7.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Regionsældrerådet har bedt om yderligere oplysninger om Ældrerådenes økonomi inden næste
møde, hvor emnet drøftes.
KM har fremsendt oplysningerne til Regionsældrerådet.

7.3

Orientering i øvrigt:
Møde med Ældresagen den 25.1.2016 kl. 10.00 på Østergaard.
KM sender dagsorden til mødet.
Direktøren for CVO, samt medlemmer af SSÆ udvalget tager på rundtur til nogle af
aktivitetscentrene – Rundturen er arrangeret i samarbejde med Centerrådet.

7.4

Ældrerådets hjemmeside:
Hjemmesiden opdateres i den kommende tid.

8.

Eventuelt:

9.

Punkter til senere møder:
Drøftelse af udkast til Ældrerådets årsrapport

Kirsten Kornval
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