11. maj 2015

Referat af dialogmøde 7. maj 2015 mellem Ældrerådet og Ældre- og Handicapudvalget
Deltagere:
Ældrerådet (afbud fra Jens Kvist)
Ældre- og Handicapudvalget
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen
Sundheds- og omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester Petersen

Udvalgsformand Karina Due bød velkommen til dialogmøde om bevillingsmålene 2016 på
ældreområdet.
Inge Bank fortalte kort om processen med høring af budget 2016. I dette møde bliver bevillingsmålene gennemgået, og Ældrerådets kommentarer til bevillingsmålene skrives ind i
referatet, og herudover har Ældrerådet også mulighed for at komme med et skriftligt høringssvar.
Referat
Karina Due fremhævede enkelte punkter i bevillingsmålene.
Det nære sundhedsvæsen. Et af temaerne er større opmærksomhed på demensområdet og borgere med flere sammensatte diagnoser, f.eks. misbrug.
Udvalget ønsker endvidere at styrke samarbejdet med de praktiserende læger, og at der
bliver endnu mere fokus på overgangene mellem sygehus og kommune.
Sundhed og Omsorg har sammen med sygehuset projekt - tværfaglig udredningsenhed
(TUE). Projektet går ud på at undgå indlæggelser – det foregår i et samarbejde mellem
sygehusets læger og en kommunal sygeplejerske.
Ældre- og Handicapudvalget ønsker, at der tilknyttes praktiserende læger til de enkelte
plejecentre – bl.a. for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. Samarbejdet
med de praktiserende læger opleves som velfungerende, men der er et ønske om at få
lavet aftaler med lægerne bl.a. i forbindelse med de midlertidige pladser.
Ældrerådets bemærkninger
Poul Gudberg indleder med at spørge, om udvalget har besluttet yderligere besparelser på
deres seneste møde i april måned. Svaret er, at Ældre- og Handicapudvalget ikke har be-

Ulla Vester Petersen

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

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

sluttet yderligere besparelser på dette møde.
Ældrerådet ønsker fokus på udskrivningen fra sygehus til eget hjem. Ældrerådet er bekendt med – via henvendelser fra borgere – at der er udskrivelser, hvor hjemmeplejen
ikke kommer, når en ældre borger udskrives fra sygehuset, og har behov for hjælp.
Det er også vigtigt med samarbejdet mellem sygehus og praktiserende læger i forhold til
beboerne på plejecentrene.
Ældrerådet er enig i, at samarbejdet med praktiserende læger skal udvides. I forhold til de
besparelsesforslag Regionen har udmeldt – vil det så være muligt?
Sundhedsfremme og Forebyggelse
Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker med bevillingsmålene fokus på mestring, tidlig opsporing, særligt målrettede tilbud i forhold til sygdomstegn eller sociale forhold, der påvirker den enkelte og bekæmpelse af ensomhed ved oprettelse af f.eks. spisegrupper.
Ældrerådets bemærkninger
Ældrerådet foreslår, at ordet ”spisegrupper” (omtalt i bevillingsmålene) ændres til aktivitetsgrupper – for hovedmålet med bekæmpelse af ensomhed må være, at den der oplever
ensomhed tilknyttes en gruppe, hvor man har fælles interesser og aktiviteter.
Det er nødvendigt, at der sættes midler af til få etableret aktivitetsgrupperne, ellers bliver
der ikke mulighed for at få gang i dem.
Ældrerådet foreslår, at der laves en oversigt over de aktivitetsgrupper til bekæmpelse af
ensomhed, der findes, for at få kendskabet til grupperne udbredt. Ældrerådet foreslår, at
personalet kan give oversigten til de borgere, de kommer hos. De ensomme skal inviteres
til at komme i grupperne – kommer ikke af sig selv.
Ældre- og Handicapudvalget og administrationen: De forebyggende medarbejdere har
denne opgave. Det er dog svært at nå de ældre, der ikke modtager hjemmepleje og dermed ikke kendes af kommunen – det er svært at komme i kontakt med dem – de afslår
måske også besøg af de forebyggende medarbejdere.
En af mulighederne for at imødegå ensomhed – kan være medborgerskab. Medborgerskab
kan ikke besluttes politisk, men skal udvikles i det nære område, hvor man som borger
kan få den ensomme nabo med til aktiviteter. Her vil pensionistforeningerne også kunne
være aktive medspillere.
Ældrerådet vil gerne være med til at sætte fokus på medborgerskab, men den ikke selvvalgte ensomhed skal naturligvis respekteres.
Ny struktur i Sundhed og Omsorg

Side 2

Ønsket om ny struktur er opstået, fordi Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal være parat
til de udfordringer, der kommer, bl.a. det nære sundhedsvæsen. Den nye struktur skal
understøtte, at medarbejderne i Sundhed og Omsorg har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til de opgaver, afdelingen skal tage sig af fremover.
Høringsfrist for bemærkninger til strukturen er 18. maj 2015.
Ældrerådets kommentarer
Ældrerådet har sendt input til den nye struktur og understreger, at de frivillige ikke skal
indgå i kerneområderne, sådan som det er foreslået i oplægget til ny struktur.
Ældrerådet er bekymret for, hvordan de besparelser, Regionen har meldt ud, får indvirkning på Silkeborg Kommunes borgere og økonomien i Silkeborg Kommune, hvis der sker
en opgaveglidning til Silkeborg Kommune fra regionen.
Ældre- og Handicapudvalget
Besparelserne i Regionen vil med stor sandsynlighed få effekt i Silkeborg Kommune. Det
er bl.a. for at kunne håndtere de udfordringer, at strukturen skal tilpasses, især vedr. det
nære sundhedsvæsen. Vigtigt at de gode historier om samarbejdet mellem region og
kommune fortælles og dermed udbredes til hele regionen.
Karina Due afsluttede mødet med at takke for en god debat og gode ideer og ønsker til
bevillingsmålene. Ældrerådet har mulighed for at komme med et skriftligt høringssvar –
med frist 22. maj 2015.
Næste dialogmøde er i august. Dialogmødet er om budgetforslaget 2016.
Referent Ulla Vester Petersen
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