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Referat dialogmøde 16-05-2017 mellem Seniorrådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Fra Seniorrådet deltog:
Alice Lemming
Leif Pedersen
Jens Kvist
Alice Kaltoft
Gert Steen Nielsen
Axel Hofman Schollert
Deltog ikke i mødet:
Kaj Hansen
Poul Gudberg
Ingrid Thorsted
Fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget deltog:
Elin Sonne
Morten Høgh
Ivan Greve
Afbud fra Helga Jacobsen og Mustafa Kellegöz
Herudover deltog:
Direktør Anders Kjærulff
Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester (referent)
Referat
Elin Sonne bød velkommen og redegjorde for, at rent budgetmæssigt ligger udfordringerne på genoptrænings- og hjælpemiddelproduktområdet. Underskuddet på hjælpemiddelområdet vil blive drøftet med byrådet i forbindelse med budgetseminaret.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har sat gang i mange forebyggelsestiltag, og Genoptræningscentret skal i år samles på Remstruplund.
Seniorrådet: Selvom genoptræning er en stor udgift, giver det formentlig overskud i sidste
ende, fordi det gør borgerne selvhjulpne igen.
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Seniorrådet spørger, hvad Genoptræningscentret i Kjellerup fremover skal bruges til. Inge
Bank svarer, at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i den nordlige del af kommunen skal
flytte dertil (er i dag placeret på Ballelund og Sandgårdsparken). Herudover planlægges
det at bruge lokalerne til en form for sundhedscenter, hvor der kan etableres faglige fællesskaber. Det forventes også, at der vil blive lidt genoptræning for borgere i den nordlige
del af kommunen.
Seniorrådet spørger om sygehusene stadig har genoptræning – svaret er, at der også foregår genoptræning på sygehusene, f.eks. hjerterehabilitering (svære tilfælde), ellers foregår genoptræning for hjertepatienter i kommunen. Herudover er der også genoptræning
af de alvorligt hjerneskadede i sygehusregi.
Som svar på spørgsmål fra Seniorrådet oplyses, at bevillingsmålet vedrørende etablering
af projekt om tandsundhed, er et projekt som omsorgstandplejen skal stå for. En del af
projektet er, at personalet i hjemmeplejen opkvalificeres til at observere beboernes tandsundhed.
Seniorrådet spørger, hvad Telemedicin skal bruges til. Svaret er at telemedicin i dag bl.a.
bruges i forbindelse med træning af KOL patienter, hvor borgeren træner hjemme og via
ipad er i direkte kontakt med en terapeut.
Telemedicin betyder, at medarbejdere eller læger og borgere kan komme i kontakt med
hinanden via ipad (tablet), sådan at man – i stedet for at møde på sygehus, hos læge eller
en medarbejder i kommunen skal komme på besøg - kan snakke ansigt til ansigt med
behandleren via ipad’en. Det er forventningen, at det vil gøre borgerne mere selvhjulpne
og vil være med til at forebygge indlæggelser og lægebesøg. Det er planen, at telemedicin
skal bruges på flere områder. Det skal selvfølgelig give mening for den enkelte borger at
deltage i Telemedicin.
Inge Bank fortæller, at Seniorrådet vil blive nærmere orienteret om teleKOL projektet, og
hvordan det fungerer.
Plejehjemslæger
På spørgsmål fra Seniorrådet oplyses, at der p.t. er ansat læger på 13 af de 20 plejecentre. Der er frit lægevalg – borgerne bestemmer selv, om de ønsker at skifte til plejehjemslæge.
En plejehjemslæge skal varetage opgaver, der knytter sig til de beboere, der vælger den
pågældende læge til egen læge og skal deltage i rådgivning og faglig sparring med plejepersonalet.
Det er aftalen, at lægen kommer 1-2 gange månedlig på plejecentret. Lægen kan også
tilkaldes ved behov.
Seniorrådet: Er der stadig genoptræning på plejecentrene. Svaret er, at der på flere pleje-
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centre er træningslokaler, som kan bruges af borgere udefra.
Herudover er der også træning i Sundhedscentret på Toldbodgade.
Mødet afsluttes, og Elin Sonne takker for fremmødet.
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