14. august 2015

Referat af dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets formand og næstformand
Deltagere:
Fra Ældrerådet: Poul Gudberg, Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Alice Kaltoft, Jytte H. Nielsen og Gert Nielsen.
Fraværende: Kaj Hansen og Jens Møller Kvist
Fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Formand Elin Sonne, næstformand Hans-Jørgen
Hørning, medlem Søren Kristensen og medlem Helga Jacobsen.
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen, sundheds- og omsorgschef Inge Bank, sektionsleder
Jesper Riis-Jensen og konsulent Ulla Vester Petersen (referent)
Velkomst ved udvalgsformand Elin Sonne
Elin Sonne bød velkommen til dialogmødet forud for Byrådets budgetmøde. Budgetaftalen
mellem Regeringen og kommunerne kommer formentlig til at betyde, at Silkeborg Kommune får færre midler end først forventet – tallet kendes ikke endnu. Men det kan give
udfordringer i forhold til budget 2016.
De store besparelser i Region Midtjylland får også indflydelse på de kommunale budgetter,
og derfor har Silkeborg Kommune taget initiativ til, at kommunerne i Region Midtjylland
mødes med den regionale ledelse for at drøfte mulighederne for, at kommunerne får et
mere sikkert grundlag til at udarbejde budgetprognoser på fremadrettet.
Gennemgang af budgetforslag for 2016 på bevilling 52 - sundhedsområdet
og Ældrerådets kommentarer hertil
Indledningsvis spørges der fra Ældrerådet, om der er lavet en undersøgelse af sundhedstilstanden for mænd i Silkeborg. Svaret er, at i Silkeborg Kommune er der sat fokus på
mænd og sundhed, bl.a. blev der i 2014 afholdt Mens health week.
Efterfølgende kan oplyses, at Sundhedsfremme- og Forebyggelsessektionen i 2015 har
særlig fokus på mænds sundhed, bl.a. med et projekt for mænd med kræft, projektet
hedder ”Naturkræfter for mænd”. Herudover er der samarbejde med virksomheder, der
fortrinsvis har mænd ansat, om sunde arbejdspladser, f.eks. røgfri arbejdspladser. Der er
den 29. september 2015 arrangeret et foredrag med Lindy fra ”Rigtige Mænd” og professor Svend Åge Madsen om mænds sundhed. Endvidere er der arrangeret 3 mandemotionsløb i løbet af efteråret. I Silkeborg Kommune har man valgt at lave nogle projekter
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i stedet for at tilbyde helbredscheck af mænd. Man har, når der er tilbudt helbredscheck
oplevet, at det fortrinsvis er de mænd, der alligevel vil kontakte sundhedsvæsenet, der
kommer og ikke så meget de mænd, der ikke som det første kontakter sundhedsvæsenet.
Formanden for Ældrerådet mener, at ambitionsniveauet for budget 2016 er for lavt, der
mangler ideer og visioner for årene fremover. Spørger om Grauballelund skal nedlægges,
da det ikke er nævnt i budgettet. Inge Bank siger, det er en fejl, at Grauballelund er gledet ud, der er ingen tanker om nedlæggelse af Grauballelund.
Elin Sonne: Økonomien er den samme i forhold til 2015 reduceret med 1% - budgetmaterialet tilrettes, så Grauballelund kommer med.
Elin Sonne opfordrer til, at Ældrerådet kommer med bidrag til budgettet, bl.a. nævner
hun, at Ældrerådets forslag fra sidste dialogmøde om at gøre mere for ensomme ældre er
taget med i budgetforslag 2016.
Elin Sonne fortæller, at der i 2016 vil være fokus på at udvikle og forbedre det nære
sundhedsvæsen – det vil der være brug for i forhold til de nedskæringer, regionen foretager.
Poul Gudberg foreslår at aktivitetscentrene evt. kunne gøres til selvejende institutioner –
så de kan blive mere brugerstyrede.
Elin Sonne: At aktivitetscentrene bliver til selvejende institutioner vil ikke betyde, at der
kommer flere midler til centrene.
Hans-Jørgen Hørning: Centrene er brugerstyrede i dag – og de frivillige gør et stort arbejde i centrene. Foreslår, at Ældrerådet sætter fokus på de sundhedstiltag, Silkeborg Kommune har, og kommer med forslag til, hvordan de skal se ud fremover.
Elin Sonne: Der er mange forebyggelsestiltag – det besluttes herefter, at der laves et
overblik til Ældrerådet – både i forhold til det nære sundhedsvæsen og generelt over de
forebyggende tiltag, så det tydeligt fremgår, hvilke tiltag der arbejdes med.
Ingrid Thorsted – spændende hvordan det nye aktivitetscenter i Sorring bliver, nu hvor
der er et samarbejde med Meningsrådet om etablering af aktivitetscentret.
Ingrid Thorsted spørger hvordan borgerne orienteres om de forebyggende tilbud, kommunen har.
Svar: Det gøres på mange planer, bl.a. via praktiserende læger – forebyggende medarbejdere m.v.
Ingrid Thorsted: Er kræftforløbsprogrammerne også for ældre borgere.
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Efterfølgende kan det oplyses, at kræftforløbsprogrammet er for alle borgere over 18 år.
50 % af deltagerne på holdforløbene er over 60 år.
Forløbsprogrammet er målrettet borgere, der har brug for en faglig ledet indsats. Dette
bliver vurderet af medarbejderne i forløbsprogrammet. Nogle borgere er for gode til indsatsen og nogle er for dårlige og vil blive hjulpet videre til en relevant indsats.
Elin Sonne omtalte en partnerskabsaftale, Silkeborg Kommune har indgået med de faglige
organisationer. Partnerskabsaftalen skal sikre gode arbejdspladser, effektiv organisation,
mindre kontrol.
Aftalen er efterfølgende sendt til Ældrerådet – som det blev aftalt på mødet.
Søren Kristensen: Hvis der fra Regeringen kommer et løft til sundheds- og ældreområdet
– hvad synes Ældrerådet så, der skal prioriteres (Ældrepuljen):
Ældrerådet: Mener at Ældrepuljen i kommunerne er blevet brugt til at dække ”huller” – og
hvis puljen overgår til bloktilskud, mener man ikke, at det bliver brugt til de ældre.
Håber, at midlerne målrettes de ældre.
Elin Sonne: I Silkeborg er midlerne gået til de projekter til ældre, der blev søgt til. Regnskabet er forelagt til orientering for Ældrerådet på deres møde 25-06-2015.
Elin Sonne: Et af målene for 2016 er at udvikle og forbedre sundhedsindsatserne. Det skal
ske gennem samarbejde med de praktiserende læger og med fokus på overgangen mellem sygehusene og kommunen. Det er også et af de områder, Ældrerådet har fokus på.
Der indføres Fælles Medicinkort, der skal være med til at sikre, at borgerne får den rette
medicin.
Inge Bank: Fælles medicinkort vil give et godt overblik både for borgere og personale. Det
er de praktiserende læger, der ordinerer medicin, det har plejepersonalet ikke indflydelse
på. Sygeplejerskerne er dog opmærksomme på den medicin, borgerne får – og her er det
fælles medicinkort en god løsning for at få overblik.
Elin Sonne takkede for et godt møde. Der gøres opmærksom på, at mødet er et høringsmøde om budget 2016. Ældrerådet har også mulighed for at komme med et skriftligt høringssvar. Høringsfristen er 1. september 2015.
Ældrerådet vurderer, om de kommer med et skriftligt høringssvar udover dette referat.
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