Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
19. februar 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 10. februar 2016 - kl. 10.00 – 12.30

Allerslev Rådhus
Mødelokale 4

Deltagere:

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 13. januar 2016
Godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 1. februar 2016
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Ældrerådet ser på følgende punkter i SSÆs Dagsorden/Referat:
Pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 11 og pkt. 12.
Ad pkt. 3 Kvalitetsstandard Serviceloven § 83- personlig pleje og praktisk

hjælp, med høringssvar fra ældreråd og handicapråd. SSÆ `s godkendelse af kvalitetsstandarden
drøftet, og tages til efterretning
Ad pkt. 4 Kvalitetsstandard for nødkald. Drøftet og taget til efterretning
Ad pkt. 5 Ny Kvalitetsstandard- terminal pleje og Palliation med høringssvar fra Ældrerådet.

Drøftet og taget til efterretning
Ad. Pkt.7 Vedtægtsændringer på aktivitetscentrene er ensrettet i Koordinationsudvalget . Er godkendt i
aktivitetsrådene, og skal endeligt vedtages på centerrådenes årsmøder inden endelig vedtagelse i
kommunalbestyrelsen
Ad pkt.8 Serviceniveau på kommunens plejecentre og Frit Valg. Drøftet og taget til efterretning.
Ad pkt.9 Uanmeldt tilsyn på Ammershøjparken med høringssvar fra Ældrerådet. Drøftet og taget

til efterretning
Ad pkt. 11 Ansøgning om ændring i anvendelse af puljemidler på Bøgebakken. Ansøgning vedtaget,
taget til efterretning
Ad pkt.12 Årsplan 2016 . Punktet vedrørende Sundhedsaftalerne drøftet. Ældrerådet følger, hvad
der videre sker med Sundhedsaftalen og forløbsprogrammerne.
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4.

Høringer:
Kvalitetsstandard vedrørende Nødkald, lov om social service § 112.

(2. marts)

Ældrerådet drøftede den reviderede kvalitetsstandard. Forslag til høringssvar drøftet, specielt
opmærksom på hvad der er slettet. Tlf. nr. til visitation og bestiller påføres kvalitetsstandarden . KM
fremsender høringssvar
Kvalitetsstandard for Bassintræning
Kvalitetsstandard vedr. Serviceloven § 83

5.

(Sendt 2. februar)
(Sendt 2. februar)

Helbredsprofilen:
Hvad er "Helbredsprofilen" ?
Hvad kendskab har borgerne til "Helbredsprofilen" ?
Hvad ved vi ?
Ældrerådet drøftede Helbredsprofilen, og hvordan den bruges af borgere og fagfolk.
En oversigt over hvilken viden, værktøjer og gode råd der er om livet med sygdom
Der er en film om brug af Helbredsprofilen under udarbejdelse i Region Sjælland , filmen forventes færdig
ultimo februar 2016.
Ældrerådet anbefaler at der arbejdes videre med udbredelse af den viden der foreligger om
helbredsprofilen , f.eks. på borgermøder, i aktivitetscentre, i pensionistforeninger osv.
I den udstrækning filmen er egnet, vil den blive lagt på Ældrerådets hjemmeside.

6.

Årsrapport 2015:
Ældrerådet gennemgik seneste udkast til årsrapport. Den udsendes til kommentarer til Ældrerådets
medlemmer med henblik på endelig godkendelse på Ældrerådets møde onsdag den 9. marts 2016.
Ved gennemgang af årsrapporten, hvor Ældrerådet bl.a. udtrykker skuffelse over ikke tidligere at være
blevet inddraget i budgetprocessen 2016-2019, blev vi enige om allerede nu at rette henvendelse til
formand for SSÆ og direktør for ældreområdet Henrik Nielsen om at blive inddraget i budgetprocessen
for behandling af budget 2017 tidligst muligt.
I lyset af, at ældrerådene i mange kommuner inddrages i budgetprocessen allerede i foråret, er det
utilfredsstillende, at Ældrerådet i Lejre Kommune først inddrages i september, umiddelbart inden
høringsfristen udløber.

7.

Orientering:
7.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd mandag den 2. maj - og Ældrepolitisk konference
"Når sundheden flytter ind i kommunen" tirsdag den 3. maj
Begge dele afholdes på Nyborg Strand.
Ældrerådet beslutter på mødet i marts, hvem der deltager
7.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Danske Ældreråd afholder temadag onsdag den 2. marts, emner er "Rehabilitering, forebyggelse,
pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen"
Mødet afholdes på Danhostel i Næstved, KK og KM er tilmeldt.

7.3

Orientering i øvrigt:
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KM orienterede om, at Lejre Kommune har fået tildelt godt 224.ooo Kr. fra en pulje af centrale
midler på Kr. 15,5 mio. Puljen er fordelt til kommuner og private, som vil gøre eksisterende
plejeboliger mere demensvenlige. I alt 31 kommuner har modtaget beløb fra puljen.
KM gennemgik Danske Ældreråds - og Alzheimerforeningens høringssvar til regeringens forslag
om Værdighedspuljen.
De to høringssvar er bestemt ikke ens, men sigtet er tydeligt - Kommunerne bør forpligtes til at
forhøje kvaliteten af behandling, pleje og omsorg for ældre borgere.
7.4

Ældrerådets hjemmeside:
Opdateres løbende af KM

8.

Eventuelt:
Ingen punkter

9.

Punkter til senere møder:
Årsrapport
Værdighedspolitikken
Aftale dialogmøde med SSÆ

Kirsten Kornval
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