25. september 2017

Referat fra møde i Seniorrådet 21. september 2017, kl. 09.30-12.00 på
Rosengårdcentret
Mødedeltagere:
Til stede:
Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Axel Schollert, Gert Steen Nielsen, Jens Kvist, Leif
Pedersen og Poul Gudberg (deltog i mødet fra kl. 10.35)
Afbud:
Alice Kaltoft og Kaj Hansen
Referent:
Vibeke Hounsgaard, Sundhed og Omsorg
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. august 2017
Beslutning
Referat godkendt

3. Høring (lukket sag) - Etablering af profilplejeboliger for ældre med
sindslidelser
Seniorrådet fremsender et høringssvar

4. Høring - Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikker
Seniorrådet udtrykker bekymring for den ekstra transportudgift det medfører for
borgeren, når borgeren skal modtage kommunal sygepleje på en sygeplejeklinik i
stedet for at modtage sygeplejen i eget hjem.

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

Seniorrådet mener derudover at der bør være flere end tre sygeplejeklinikker i
Silkeborg Kommune.
Seniorrådet ønsker, at der opstilles klare kriterier for hvornår en borger enten kan få
kommunal sygepleje i eget hjem eller på en sygeplejeklinik.
Beslutning
Seniorrådet fremsender et høringssvar.
Derudover drøftede Seniorrådet reglerne for kørsel til læge og genoptræning.
Ifølge bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven
yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende
læger og nærmeste speciallæger til personer, der modtager social pension (f.eks.
førtidspension eller folkepension) samt tilhører sikringsgruppe 1.
Inge Bank oplyser, at kommunerne ikke har mulighed for en lignende ordning jf.
ovenstående i forbindelse med sygeplejeklinikkerne.
Kørsel til og fra træning skal som udgangspunkt selv sørge for Der er dog mulighed
for, at blive kørt eller få tilskud til kørselsudgiften afhængig af hvilken type træning
man bliver tilbudt.
Hvis man har en genoptræningsplan gælder følgende:
Hvis du ikke kan transportere dig selv, og din tilstand udelukker kørsel med offentlige
transportmidler, kan terapeuterne på dit genoptræningssted bevilge kørsel.
Du kan søge befordringsgodtgørelse i tre forskellige situationer:
• Du modtager en social pension (ikke efterløn og tjenestemandspension), og
udgiften til transport udgør mere end 25 kr. tur/retur.
• Din helbredstilstand udelukker befordring med offentligt transportmiddel, og
udgiften overstiger 60 kr. tur/retur.
• Afstanden til genoptræningsstedet udgør mere end 50 km, og udgiften
overstiger 60 kr. tur/retur.
Hvis man ikke har en genoptræningsplan gælder følgende:
Du kan få bevilget kørsel, hvis du opfylder begge disse kriterier:
• Du har en midlertidigt eller varigt nedsat fysisk, psykisk eller social
funktionsevne og du ikke kan transportere dig selv eller benytte offentlige
transportmidler
• Du er visiteret til holdtræning fortrinsvis for kronikere og vedligeholdende
træning i forlængelse af et genoptræningsforløb.
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Hovedreglen er, at kørslen foregår til nærmeste relevante tilbud eller træningscenter.
Silkeborg Kommune har en fast transportaftale, der benyttes.

5. Høring - Indkøb urologiske hjælpemidler
Det modtagne materiale vedrørende indkøb af urologiske hjælpemidler var meget
svær læsning. Eventuel fagpersonale kunne have hjulpet med forståelsen heraf.
Beslutning
Seniorrådet fremsender et høringssvar.
6. Ønsker til buskøreplaner med ikrafttræden 1. juli 2018.
Seniorrådet har nu mulighed for at sende forslag til buskøreplaner til Region Midt.
Eventuelle forslag skal sendes til Region Midt på mail midttrafik@midttrafik.dk
Senest 2. oktober 2017.
Seniorrådet mener der mangler busser i yderområderne.
Beslutning
Seniorrådet fremsender deres ønsker til Midtrafik.

7. Til orientering
Årsrapport vedrørende det kommunale tilsyn 2017 til orientering i Seniorrådet
Seniorrådet synes det er bekymrende at temaet ”Faglig kompetent pleje og omsorg”
næsten kun indeholder gule felter hvilket indikerer at opgaven kun i nogen grad er
opfyldt.
Inge Bank oplyser at årsrapporten er udarbejdet med afsæt i Silkeborg Kommunes
politik om Det gode hverdagsliv og ikke vurderet med en sundhedsfaglig vinkel.
Politikken om Det gode hverdagsliv er stadig en ny politik som tager tid at
implementere. Inge Bank opfordrer til at Seniorrådets kontaktpersoner på
plejecentrene spørger ind til konkrete handleplaner eller inviteres til en drøftelse af
rapporten.
Derudover gør Seniorrådet opmærksom på, at årsrapporten er udarbejdet i juni 2017.
Seniorrådet undrer sig over at årsrapporten ikke er fremlagt tidligere.
Beslutning
Orientering er taget til efterretning.
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8. Valg til Seniorrådet
Orientering fra medlemmerne i valgbestyrelsen om opstillingsmøderne
Der har i år været sendt invitationer ud til opstillingsmøderne. Det har betydet, at flere
har deltaget i opstillingsmøderne end tidligere, hvilket er positivt.
Der er i alt 21 der har valgt at lade sig opstille til Seniorrådet.
Seniorrådet gør opmærksom på, at fristen for at stemme til Seniorrådet er den 21.
november 2017. Der vil også være mulighed for at aflevere sin stemmeseddel til
kommunevalget den 21. november 2017.

9. Orientering fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og fra Ældre- og
Handicapudvalget
Beslutning
Orienteringen er taget til efterretning

10.Det gode samarbejde i hjemmeplejen v/sundheds- og omsorgschef Inge Bank
Der har været afholdt konferencer om Det gode samarbejde i hjemmeplejen, hvor flere
fra Seniorrådet også har deltaget. Konferencerne bestod af forskellige oplæg og
præsentation af den foreløbige udarbejdede politik. Efterfølgende blev politikken
drøftet i grupper og resultaterne heraf skal efterfølgende indarbejdes i stategier. Den
endelige politik vil blive fremlagt for politikkerne på deres møde i oktober samt til
høring hos Seniorrådet.
Beslutning
Orientering er taget til efterretning

11.Bordet rundt
Poul Gudberg: Gert Sten Nielsen og Poul Gudberg har tidligere deltaget i møder med
forebyggende medarbejder Anne Marie Olsen i forhold til ensomhedsgrupper, spisning
for mænd m.m. Seniorrådet ønsker en status på møderne. Rikke Gjellerod,
sektionsleder fra Silkeborg Kommune følger op på dette.
Poul Gudberg ønsker at flytte mødet den 19. oktober til den 12. oktober. Det er
accepteret. Der er afbud fra Leif Pedersen.
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Alice Lemming: Har deltaget i alle opstillingsmøder om valg til seniorrådet.
Derudover har hun været til foredrag om demens samt skal holde høsttalen på
Malmhøj plejecenter.
Gert Steen Nielsen: Gav et kort referat fra deltagelse i møde i Regionen. Derudover
er regnskabet blevet gennemgået og revideret. Derudover arbejder Gert videre med et
foredrag med Bjarne Nielsen, forfatter fra Brovst
Axel Schollert: Har været til møde på Lysbro og Fuglemosen hvor tilsynsrapporterne
blev drøftet.
Ingrid Thorsted: FOA ønsker at møde Seniorrådet. Det er aftalt at november mødet
afholdes hos FOA. Derudover skal tilmelding til Vingsted ske til Ingrid.
Leif Pedersen: Sorringhus åbner den 28. september kl. 14. Alle er velkomne.
12.Eventuelt
Intet
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