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Revideret 05-072017

Referat af møde i Seniorrådet 15. juni 2017, kl. 09.30-12.00 på
Rosengårdcentret
Afbud: Leif Pedersen.
Referent: Henrik Lykke Kyed
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2017
Beslutning
Godkendt
3. Kl. 09.30-10.00 risikomanager Marie Louise Daugaard
Om utilsigtede hændelser og 3 konkrete tiltag
Fra mødet 18-05-2017 ønsker Seniorrådet at høre om følgende fra Marie Louise
Daugaard:
Der stilles spørgsmål ved de tal, der er nævnt i det medsendte materiale i forhold til
gruppen med faldtendenser og om selvmord. Ønsker at vide, hvor tallene kommer fra.
Punktet ønskes drøftet med Marie Louise Daugaard til mødet 15-06-2017 (utilsigtede
hændelser)
Beslutning
Medarbejderne registrerer STPS i nær- ulykker eller ulykker, bla selvmord eller forsøg.
Marie Louise kan trække statistik på den enkle gruppe/område. Selvmord kommer fra
socialpsykiatrien i Silkeborg kommune, der er ikke nogen fra ældreområdet. Ved eks.
dødlig udgang sker der en dyberegående analyse. Det er med læring for øje, sådan at
man bla. kan optimere forbyggelse. Det er kun borgere som modtager en
sundhedsfaglig indsats som medarbejderne registrere på. Borgere og pårørende kan
også rapportere via STPS
4. Vedtægter for Seniorrådet 2018-2021 (Poul Gudberg)
Vedtægterne, der godkendt i Byrådet, vedlægges

Ulla Vester
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Beslutning
Vedtægterne er taget til efteretning, dog uden at de forslået ændringer er
imødekommet, og det er beklageligt. Seniorrådets indstilling vil bliver uddybet med en
skriftlig henvendelse til byrådet.
5. Problemer omkring plejehjemsbeboeres deltagelse i arrangementer med
frivillige (Poul Gudberg)
Beslutning
Det opleves, at de ældre beboere på nogle plejecentre ikke er klar til afhentning af
frivillige til diverse aktiviteter, og de frivillige derfor må komme tilbage eller aflyse.
Seniorrådet mener, det er en ledelsesopgave, og opfordrer til et samarbejde mellem
plejecentrene ogde frivillige foreninger. Seniorrådet har bemærket, at invitiation til
frivillingfest blev sendt ud dagen før festen.
6. Orientering fra Ældre- og Handicapudvalgets møder
Godkendelse af ansøgning om tilskud til ombygning af køkken på Fårvang Ældrecenter
1 bilag vedlagt
Referat: Taget til efterretning
Status på det gode hverdagsliv på plejecentre
1 bilag vedlagt
Referat: Marie Louise informere, det er taget til efterretning
Status på det gode samarbejde i hjemmeplejen
1 bilag vedlagt
Beslutning:
Marie Louise Daugaard informerede - taget til efterretning.
Status vedrørende omlægning af Solgården til plejehjem for alkoholikere
1 bilag vedlagt
Beslutning:
Taget til efterretning
Status på Marienlund
1 bilag vedlagt
Beslutning:
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Taget til efterretning
7. Høring – rammerne for klippekort til borgere i plejeboliger
3 bilag vedlagt
Høringsfrist er 24-07-2017.
Seniorrådet har på mødet 18-05-2017 efterlyst beregningsgrundlag for fordelingen af
klippekortene. Denne beregning sendes til Seniorrådet inden rådets møde.
Beslutning:
Seniorrådet noterer sig redegørelsen i bilag, men forstår ikke udregningen og det
stipulerede pengeforbrug. Ellers finder Seniorrådet klippetkortet som en god indsats.
8. Punkt fra mødet 18-05-2017
Værdighedsmillard – Seniorrådet er uforstående overfor, at beløbet ikke er brugt.
Hvorfor er der ikke brug midler til en værdig død og mad, efterspørger en forklaring på
hvad der ligger bag overskrifterne.
Svar på Seniorrådets spørgsmål sendes til Seniorrådet inden rådets møde.
Beslutning:
Redegørelse er taget til efteretning.

9. Bordet rundt
Alice Lemming: Skal på KarolinelundCenteret d.4.7 og d.28.06 skal med visitationen
på borgerbesøg. Valgudvalget skal mødes d.16.06
Ingrid Thorsted: 04.07 møde iforh til sygeplejeklinikker.
Kaj Hansen: Har været på Marienlund, håndværkerne er ikke færdige
Axel Hofmann Schollert: Fuglemosen har måtte aflyse sommerakt.
Alice Kaltoft: 26.7 vistitation besøg, deltager også til møde om sygeplejeklinikker
Gert Steen Nielsen: Intet til punkt
Poul Gudberg: Har været til frivillighedsforum.
10.Eventuelt
Gert Steen Nielsen opfordrer til at der laves en aktivitet med fordragsholder i
efteråret. Ideer sendes til Gert.
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Næste møde d.17.08 ønskes flyttet til d.10.08.17
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