23. maj 2017

Referat af møde i Seniorrådet 18. maj 2017, kl. 09.00-11.00 på Medborgerhuset,
lokale 1.
Mødt er:
Poul Gudberg
Alice Lemming
Ingrid Thorsted
Alice Kaltoft
Jens Kvist
Leif Pedersen
Gert Steen Nielsen
Axel Hofmann Schollert
Afbud fra Kaj Hansen
Referent Ulla Vester
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2017
Referat
Referatet godkendt.
3. Informationsmateriale om sygeplejeklinikker
Forespørgsel fra Sundhed og Omsorg, om 2 medlemmer fra Seniorrådet vil
gennemlæse og komme med input til informationsmateriale til borgerne om de
sygeplejeklinikker, der oprettes.
Referat
Alice Kaltoft og Ingrid Thorsted vælges.
4. Orientering fra Ældre- og Handicapudvalget
Orientering om status på utilsigtede hændelser
2 bilag vedlagt

Ulla Vester

Silkeborg Kommune
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Søvej 3, Lokale E206, 8600 Silkeborg
Telefon: +4589701852

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

(Risikomanager Marie Louise Daugaard deltager i mødet 15-06-2017 vedr. utilsigtede
hændelser)
Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2016
3 bilag vedlagt
Anvendelse af klippekort til beboere på plejecentre
1 bilag vedlagt
Status værdighedsmillard
1 bilag vedlagt
Orientering om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner
2 bilag vedlagt
Status på det gode hverdagsliv
2 bilag vedlagt
Det gode samarbejde i Hjemmeplejen
1 bilag vedlagt
Referat
Axel Hofmann Schollert stiller 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)
Seniorrådet forstår ikke, at der er kommet så få klager over afslag på hjælp til
rengøring, plejebolig m.v. Mener det har sammenhæng med nedlæggelsen af
klagerådet, hvor klagerne blev behandlet i detaljer.
Klippekort – Seniorrådet mener, at ordningen med klippekort for beboere på
plejecentre er en god ide.
Seniorrådet vil dog gerne have dokumentation for, hvordan et tilskud på 6 millioner kr.
kun kan blive til 1 time pr. uge pr. borger på plejecentrene. Seniorrådet ønsker at se
beregningsgrundlaget.
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.
Projekt Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen. De medlemmer, der deltog i
opstartskonferencen fortæller, at det var en god konference, gruppen Dacapo gjorde
det godt med at styre konferencen. Dog mener Seniorrådet ikke, at indeholdet i
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foredragsholderen fra VIA’s foredrag var passende i det forum.
Ellers tages punktet til efterretning.
5. Orientering fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møder
Orientering om ændring af forløbsprogrammer til forebyggelsestilbud
1 bilag vedlagt

Orientering om ændringer i den kommunale medfinansiering
1 bilag vedlagt
Orientering om klagestatistik 2016 – Sundheds- og omsorgsafdelingen vedr. vedr.
hjælpemidler
2 bilag vedlagt
Orientering om målgruppebeskrivelse for ældre borgere med alkoholmisbrug
1 bilag vedlagt
Referat
Taget til efterretning

6. Høring – udbud ortopædisk fodtøj
3 bilag vedlagt
Da høringen er kommet kort efter sidste møde i Seniorrådet er der desværre en kort
høringsfrist. En ide er at høringssvaret laves på mødet.
Referat
Høringsfristen er for kort.
Seniorrådet ønsker, at borgerne gøres opmærksomme på det frie valg.
Ulla Vester formidler høringssvaret videre.

7. Høring – udbud af parykker
3 bilag vedlagt
Høringsfrist – se punkt 6
Referat
Høringsfristen er for kort. Seniorrådet ønsker, at borgerne gøres opmærksom på det

Side 3

frie valg.
Ulla Vester formidler høringssvaret videre.

8. Høring – udbud af genbrugshjælpemidler
6 bilag vedlagt
Høringsfrist – se punkt 6
Referat
For kort høringsfrist.
Ingen bemærkninger til høringen.
Ulla Vester formidler høringssvaret videre.

9. Orientering fra Valgbestyrelsen
Referat
Alice Lemming og Ingrid Thorsted orienterede fra Valgbestyrelsen.
Gennemgik de forslag til dagsorden for opstillingsmøderne.
Datoerne for opstillingsmøderne er foreslået til 5. september, 7. september, 11.
september og 14. september.
Tidligere formand for Danske Ældreråd Bent Rasmussen inviteres til at komme med et
indlæg på opstillingsmøderne.
Forslagene til hvad Seniorrådet har været med til at gennemføre, kommer med som et
punkt på mødet 15-06-2017.

10.Kl. 10.00-10.30 Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank
Seniorrådet har ønsket at tale med Inge Bank om:
Bemanding i Ældreplejen (i forlængelse af tidligere afholdt møde)
Følgende punkter der var til orientering fra Ældre- og Handicapudvalget ønskes også
drøftet:
Status på Marienlund
Seniorrådet om betaling af transport af urinprøver fra borgere til deres læge
Status på Det Gode Hverdagsliv på plejecentre
Plejeboligerne Remstruplund – servicearealer
Sejs Plejecenter – ombygning af leve-bomiljø-køkkener
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Referat
Bemanding i ældreplejen
Seniorrådet spørger indtil antallet af visitatorer, mener at 51 visitorer er for mange.
Inge Bank: De 51 visitatorer arbejder med:
Bevilling af hjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler (biler, kropsbårne og
børnehandicaphjælpemidler)
Herudover er de sagsbehandlende terapeuter, der tidligere har arbejdet i områderne,
flyttet til rådhuset, men laver de samme opgaver som før.
Der er ikke tilført nye medarbejdere, området er under pres..
Der indføres en ny måde at visitere på, Fællesprog III, som er lovbestemt. Det betyder,
at det er nødvendigt at genvisitere alle borgere, der modtager hjælp.
Inge Bank undersøger, om det er muligt, at repræsentanter fra Seniorrådet kan
komme med på et visitationsbesøg.
Seniorrådet spørger indtil antallet af ledelseslag.
Inge Bank: I Sundhed og Omsorg er der 3 ledelseslag til 1.600-1.700 medarbejdere. I
Silkeborg Kommune er der nærhedsledelse (lokalledelse).
Status på Marienlund
2 etager er beboet. Der er p.t. 5 borgere på venteliste til Marienlund. Det forventes, at
der åbnes endnu en etage i løbet af september 2017. Der er ledige plejeboliger i
Silkeborg Kommune.
Transport af urinprøver:
Der er stor velvilje på de enkelte plejecentre for at få afleveret urinprøverne på
forskellig vis.
Det opleves i Seniorrådet, som om det er afhængig af den enkelte ansatte, om de vil
være behjælpelig med at få afleveret urinprøverne. Inge Bank tager det med videre.
Seniorrådet: Kan sygeplejerskerne på plejecentrene tage prøverne? Svaret er, at der
ikke er de rigtige hjælpemidler til at undersøge urinprøver.
Sejs plejecenter: Puljemidler til ombygning af 3 køkkener. Der søges også til Fårvang
plejecenter.
Remstruplunds servicearealer: Der etableres et fællesrum til arrangementer. Når
rummet ikke bruges til arrangementer, vil det blive brugt til træning.
Det gode hverdagsliv: Der arbejdes med implementering, bl.a. omlægges haver på
flere plejecentre til demensvenlige haver, herudover er der brugt midler på indretning,
kompetencer hos medarbejderne, cirkus, rickshaws.
Vedrørende Solgården – planen er, at fra 1. september bliver Solgården et plejecenter
for ældre alkoholikere. I øjeblikket er personalet ved at blive efteruddannet hertil. Inge
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Bank orienterede også om møderne med de pårørende om det nye tilbud på Solgården.

11.Kl. 10.30-11.00 Borgmester Steen Vindum
Seniorrådet ønsker at drøfte følgende med borgmesteren:
Budget og normeringen på ældreområdet
Friplejehjem
Seniorrådets virke og forhold til byrådet
Valg til Seniorrådet
Referat
Seniorrådet føler ikke, at der er respekt om deres rolle om at skulle rådgive byrådet
om ældrepolitikken. Samarbejdet er ikke et samarbejde – derfor er det svært at
rådgive kommunalbestyrelsen. Seniorrådet føler sig ikke bliver hørt. Endvidere
fortæller Seniorrådet at de ikke får lejlighed til at drøfte sager med brugerne, når der
er så korte høringsfrister.
Borgmesteren – dialogen skal være med de 2 politiske udvalg (Ældre- og
Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget). Borgmesteren vil gerne
besøge Seniorrådet 1 gang om året. Borgmesteren vil bringe de korte høringsfrister
videre til de 2 politiske udvalg.
Borgmesteren - Høringsfristerne skal være ordentlige, men der skal være fleksibilitet,
for der kan være sager, der skal hurtigt igennem det politiske system.
Seniorrådet - om fremmødevalg til seniorrådet. Politikerne lyttede ikke til rådets ønske
om, at der blev fremmødevalg. Borgmesteren svarer, at når der er høringer, at man
har krav på at blive hørt – men måske får man ikke altid ret.
Friplejehjem og normeringer
Borgmesteren om servicen på ældreområdet. I Silkeborg er servicen på ældreområdet
højest i forhold til sammenlignelige kommuner.
Der er et stigende antal ældre – men det behøver ikke at betyde, at udgifterne stiger,
de ældre er meget mere selvhjulpne.
Der er sket en reduktion i budgetterne de seneste 4 år på 40 millioner på hele ældreog handicapområdet. Men der er samtidig tilført midler (demografi m.v., statslige
ældrepuljer, klippekort osv.), hvilket betyder, at der er tilført ca. 70 mill. kr. – det vil
sige der netto er tilført ca. 30-40 mill. kr. til ældreområdet de seneste 3-4 år.
Seniorrådet – Det er godt, at der er tilført 30-40 mill., men det er måske ikke nok i
forhold til de opgaver, der skal løses?
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Seniorrådet – de tidlige udskrivninger fra sygehusene presser også budgettet.
Seniorrådet – hvorfor skal Ældre- og Handicapudvalget betale de ekstra omkostninger
der er pr. borger, der bor på friplejehjemmet.
Borgmesteren – Ældre- og Handicapudvalget er tilført 8 mill. kr. til friplejehjemmet –
så der er kompenseret for de ekstra udgifter til borgere, der bor på friplejehjemmet.
Seniorrådet ønsker at få en kontaktperson på friplejehjemmet.
12.Bordet rundt
Punktet blev udsat.
13.Eventuelt
Vedrørende høringer fremover:
Seniorrådet besluttede, at høringer sendes til hele Seniorrådet, når de modtages i
afdelingen, så medlemmerne er orienteret om høringen og har mulighed for at
forberede sig på høringssvar inden mødet.
Leif Pedersen orienterede om et møde på Solgården om den fremtidige funktion, han
som kontaktperson har deltaget i. På mødet kom det frem, at Venneforeningen var en
smule bekymrede for fremtiden, men der var en god snak på mødet om, hvad det
indebærer at være plejecenter for ældre alkoholikere.
Leif Pedersen mener, det er en god ide, at Solgården ændres til profilplejehjem. Der
bor allerede nu misbrugere, og det fungerer godt.
Leif Pedersen fortæller endvidere, at Virklund plejecenter har fået en sølvmedalje for
økologi i deres køkken.

Ulla Vester
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