Ældrerådet i Lejre Kommune

21. oktober 2018.
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 10.00 til 12.30
på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Deltagere:

Bjarne Bang Christensen (BBC), Kurt Erik Larsen (KEL), Per Frandsen
(PF), Leif Blom (LB), Kirsten Kornval (KK).

Afbud:

Per Bromand Nørgaard (PN), Birgit Skov Olsen (BSO).

Øvrige deltagere:

Formand for Teknik & Miljøudvalget i Lejre Kommune Ivan Mott deltager
fra kl. 10.15 til 11.00.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 12.9.2018.

3.

Status for Ældrerådets budget 2018 ved BSO.

4.

Dagsorden/referat fra USSÆ´s møde den 3.oktober, 2018.
Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
2. USSÆ - Orientering - oktober
3. USSÆ - Etablering af midlertidige pladser - Grønnehave
4. USSÆ - Fremtidig plejeboligkapacitet - rammesætning
7. USSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik 2018
8. USSÆ - Udmøntning af værdighedsmidler i 2019
9. USSÆ - Årsrapport - Demensindsatsen 2017 - med høringssvar

5. Høringer fra USSÆ med svarfrist 1.10.2018:
Høringssvar til genudbud af stomihjælpemidler er fremsendt rettidigt.
5.1.Nye (forventede) høringer i Ældrerådet:
USSÆ : Forslag til revideret værdighedspolitik 2018.
USSÆ : Udmøntning af værdighedsmidler i 2019.
(se referat af USSÆ`s møde den 3.10.2018)
6. Møde med formand for Teknik & Miljøudvalget Ivan Mott:
Drøftelse af gensidige forventninger til samarbejdet, herunder som høringspart på områder, der
har betydning for ældres vilkår i Lejre Kommune.
7. Gennemgang og drøftelse af det vedtagne budget 2019-2022:
Fokus på USSÆ`s områder i budget 2019.
8.

Orientering:
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9.

8.1

Nyt fra Danske Ældreråd:
Intet nyt.

8.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Referat ved PF fra deltagelse i møde i Regionsældrerådet den 19.9.2018 i Sorø.

8.3

Orientering i øvrigt:
Referat af møde med Ældresagens koordinationsudvalg den 20.9.2018 i Østergadecentret ,
Hvalsø.
(Referat eftersendes når det er modtaget)

8.4

Aftaler ved KK:
Deltagelse i Danske Ældreråds temadag 15.11.2018 i Vingsted Centret.
Deltagelse i Sundhedsstyrelsens konference 29.11.2018 i Middelfart:
”Værdighed i ældreplejen - hvorfor og hvordan”.

Eventuelt.

10. Punkter til næste møde:
Aftale om Ældrerådets mødekalender 2019.
Drøftelse af Årshjul 2019.
-------------------Ad dagsordenens pkt. 1:
KK foreslog, at Ældrerådet drøfter håndteringen af borgerhenvendelser under Eventuelt. Med dette forslag blev dagsordenen godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet af mødet den 12.9.2018 blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Budgetstatus blev udsat til næste møde. Inden da ville KK og BSO aftale et møde med Jannie Bitsch om
budgettet.
------------Ivan Mott havde forud for mødet meddelt, at han ville komme lidt tidligere, hvorfor dette punkt blev
rykket frem på dagsordenen:
Ad dagsordenens pkt. 6:
Efter en gensidig præsentation oplyste KK, at Ældrerådet gerne vil høres i sager, der kan have betydning
for ældres mulighed for at komme omkring i vores kommune, hvilket Ivan Mott helt kunne tilslutte sig,
og han opfordrede til gensidigt at holde hinanden løbende orienteret om forhold og tildragelser af betydning for både ældre og handicappede borgere i Lejre Kommune.
Ligeledes opfordrede Ivan Mott til, at Ældrerådet viderebragte henvendelser fra borgere og foreninger
som f.eks. Ældre Sagen m.fl. om dårlige fortove, f.eks. helt aktuelt på Tølløsevej og langs vejen Hyldebjerg, hvor gangbesværede med rollator eller på el-scooter havde svært ved at holde balancen.
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PF nævnte problemer, forbundet med at være pårørende til beboere på plejehjem og akutstuer, hvor der
var vanskelig tilgængelighed, dels på grund af kommunens størrelse og geografi, dels på grund af manglen på offentlig transport mellem f.eks. Hvalsø station og de pågældende institutioner. Ivan Mott nævnte, at det er en kendt problemstilling, som han er opmærksom på. BBC nævnte, at den evt. kan adresseres i forbindelse med det øgede fokus på pårørende, jf. tilføjelsen til værdighedspolitikken om pårørende.
-------------Ad dagsordenens pkt. 4:
Ældrerådet tog punkterne 2, 3 og 9 i USSÆ’s dagsorden til efterretning.
Ad pkt. 4) Ældrerådet er positivt aktiv og allerede med i processen. Vi vil gerne og er blevet inddraget
helt fra begyndelsen, og vi har afgivet en kommentar, som er bilag til dagsordenen for USSÆ.
Ad pkt. 7 og 8) Ældrerådet vil afgive høringssvar til begge emner.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Ældrerådet har rettidigt afgivet et fortroligt høringssvar om udbud af stomihjælpemidler.
Ad 5.1. Nye høringer:
Forslag til revideret værdighedspolitik 2018: Det aftaltes, at BBC udfærdiger udkast til
høringssvar, bl.a. med følgende ændringsforslag indarbejdet (i kursiv):
”Pårørende
Det er værdigt:
• Fortsat at styrke tilbud om aflastning af ægtefælle/pårørende til demensramte og kronisk syge både i eget hjem og på aflastningspladser
•

Fortsat at sikre og udvikle netværk for pårørende, særligt med henblik på hjemmeboende demensramte og kronisk syge

•

At fortsætte den gode relation og dialog mellem pårørende, borger og fagpersonale, så vi ved opfølgning sikrer, at de pårørendes indsats og viden bliver omsat til meningsfuld pleje og omsorg for
den enkelte borger”.

Betydningen af de pårørendes indsats kan ikke overvurderes, hvorfor det efter Ældrerådets opfattelse er
vigtigt både at fremhæve indsatsen omkring de hjemmeboende demensramte og kronisk syge borgere og
samtidig eksplicit at nævne de pårørendes indsats. Endvidere bør den nødvendige opfølgning i forbindelse med kvalitetssikring også være en del af værdighedspolitikken.
Forslag om udmøntning af værdighedsmidler i 2019: Det aftaltes, at KK udfærdiger udkast
til høringssvar.
Høringsfristen er i begge tilfælde 24. oktober.
-----------
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Ad dagsordenens pkt. 7:
På baggrund af det vedtagne budget 2019-2022 drøftede Ældrerådet budgettet for 2019 og kunne herunder konstatere, at der tilsyneladende ikke vil ske afskedigelser af medarbejdere i administrationen. Til
gengæld vil ledige stillinger ikke blive genbesat.
Ældrerådet vil fortsat følge udviklingen tæt og har til det formål bl.a. udfærdiget den nedenfor anførte
oversigt:
Lejre Kommunes omstillings- og reduktionskatalog på USSÆ’s område (Udvalget for Social,
Sundhed og Ældre) – på ældreområdet har man bibeholdt 14 ud af 26 forslag. De 14 forslag er
angivet nedenfor med de 2 sidste cifre af de 5, som de er angivet med i det oprindelige katalog –
tallet for 2019 er angivet i parentes efter teksten. Hvor tallet er ændret i forhold til det oprindelige
tal for 2019, er dette angivet i kantet parentes - tallene er angivet i 1.000 og er udtryk for, hvad
man forventer at kunne reducere udgiftsniveauet med:
Nr. 01. Øget rehabiliteringsindsats. (650)
Nr. 03. Centralvisitation af sygeplejeindsatser/standard visitationer. (330)
Nr. 05. Udvikling af forflytningsmetoder hos ældre borgere. (600)
Nr. 06. Indkøbsordning på ældreområdet. (135 [270])
Nr. 08. Madservice – ændret egenbetaling. (102 [204])
Nr. 09. Medicindosering hver 4. uge/standard. (990)
Nr. 10. Reduceret klippekortsordning på plejecentrene, som udmøntes efter individuel visitering. (1.000
[1.300])
Nr. 12. Re-visitering af borgere, der alene modtager rengøring. (580)
Nr. 14. Hjemmepleje, tøjvask hver 2. uge. (285)
Nr. 15. Revurdering af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi. (300)
Nr. 19. Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling. (500)
Nr. 20. Nedlæggelse af frivillighedsfacilitator-stillingen. (450)
Nr. 22. Reducere i antallet af rengøringsstillinger på plejecentrene. (230)
Nr. 26. Tjek af kørelister og mødetider i hjemmeplejen. (1.000)
Ad dagsordenens pkt. 8:
1. Der var intet nyt fra Danske Ældreråd.
2. PF orienterede om sin deltagelse i arbejdet i Regionsældrerådet, herunder om forslag om yderligere egenbetaling for deltagerne i møderne.
Han er blevet inviteret til at deltage i en temadag i Sorø om geriatri den 31. oktober, hvori deltager fagpersoner fra regionens sygehuse og almen praksis samt regionsrådsformanden. Temadagen afholdes sammen med Ældre Sagen.
3. Ældrerådet har endnu ikke modtaget et referat af mødet med Ældre Sagens koordinationsudvalg
og formanden for USSÆ den 20. september.
4. KK og BBC deltager i Danske Ældreråds konference den 15. november i Vingsted Centret ved
Vejle om ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?”.
KK deltager alene i Sundhedsstyrelsens konference om værdighed i ældreplejen den 29. november i Middelfart.
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Ad dagsordenens pkt. 9:
KK oplyste, at hun vil deltage i en workshop om bevægelse og idræt den 14. november i Bramsnæsvighallen.
KK oplyste, at hun har rundsendt informationsmateriale om ”Boblberg” til Ældrerådets medlemmer. Da
det bl.a. involverer kultur, vil det nok være en god ide at invitere formanden for Kultur- og Fritidsudvalget til et af vore kommende møder.
KK oplyste, at hun er informeret om, at en fokusgruppe skal se på såkaldt borgerdrevne forslag som
opfølgning på Kernevelfærdsudvalgets forslag. KK deltager i fokusgruppens møde den 25.10.2018.
Som opfølgning på en konkret borgerhenvendelse var der enighed i Ældrerådet om, at vi fremover skal
henvise sådanne henvendelser til kommunen. Og så kan vi efterfølgende se på, om der er tale om et emne, som kan danne grundlag for et principielt spørgsmål.
Ad dcagsordenens pkt. 10:
KK vil lægge op til, at vi på næste møde skal drøfte og gerne aftale Ældrerådets mødekalender og Årshjul 2019. Det vil derfor være nødvendigt, at alle deltager.
Referent: BBC
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