21. maj 2015

Referat af dialogmøde 18. maj 2015 mellem Ældrerådet og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget om bevillingsmål 2016
Mødt er:
Ældrerådet (afbud fra Jytte Heramb Nielsen)
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (afbud fra Helga Jacobsen)
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen
Sundheds- og omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester Petersen (referent)
Referat
Udvalgsformand Elin Sonne bød velkommen til dialogmødet om bevillingsmålene 2016 for
bevilling 52.
Proceduren for budgettet 2016 er således, at de overordnede rammer blev lagt på et
budgetseminar i marts 2015, og derefter bliver der nu lavet forslag til bevillingsmålene og
i august er der høringsmøde med Ældrerådet om budgettet. Der 1. behandling af
budgettet i september og endelig vedtagelse i oktober 2015.
Det nære sundhedsvæsen
Udvalget ønsker at styrke de nære sundhedstilbud gennem samarbejde med de
praktiserende læger og fokus på overgange mellem sygehus og kommune.
Det skal ske via kommunens indsatser, de praktiserende læger og sygehusene.
Disse 3 enheder skal samarbejde og være i dialog om at sørge for, at borgerne får den
rette behandling og være med til at forebygge indlæggelser. Herudover skal de tilbud,
som borgeren har brug for efter en indlæggelse, skal være klar, når borgeren udskrives.
De store besparelser, Regionen skal igennem, vil formentlig slå igennem i Silkeborg
Kommune.
Hjælpemiddeldepotet flytter til Mads Clausens Vej sidst på året.
Ældrerådets bemærkninger
Der er overlap mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget i forhold til de punkter, Ældrerådet har interesse i.
Ældrerådet ønsker fokus på udskrivelser fra sygehus – Ældrerådet ser det som en af de
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store udfordringer – for at undgå, at der ikke er hjælp borgeren, ved udskrivelse fra
sygehus.
På spørgsmål fra Ældrerådet om hjælpemidler kan være klar i hjemmet, når borgeren
udskrives – er svaret, at det er muligt. Der er ikke weekendbemanding i Hjælpemidler,
men afdelingen har en aftale Brand og Redning om, at de hjælper i weekenderne med
f.eks. senge. Det giver udfordringer, at borgerne bliver indlagt – og dermed udskrevet –
fra forskellige sygehuse i regionen – der skal samarbejdes med mange sygehuse.
Sundhedsfremme og forebyggelse
Lighed i sundhed skal fremmes.
Fokus på borgernes mestringsevne og effekten af de kommunale indsatser.
Der skal være fokus på de 7 nationale mål for danskernes sundhed, bl.a.
Fokus på bekæmpelse af ensomhed. Det er en stor udfordring for alle aldersgrupper.
Spørgsmålet er, hvordan kan man får de ensomme med i fællesskabet. Spørgsmålet er,
hvordan man kommer i kontakt med de ensomme, der enten ikke selv kan komme ud og
deltage i fællesskabet, eller som helst vil være hjemme? Måske kunne det være et
indsatsområde, når frivillighedsmidlerne skal uddeles.
De gode eksempler på det gode liv og medborgerskab, og hvordan vi hjælper hinanden
med at få det gode liv og undgår ensomhed skal deles, så man kan få inspiration til det
gode medborgerskab. Elin Sonne opfordrer Ældrerådet at komme med konkrete forslag til,
hvordan ensomhed kan bekæmpes.
Ældrerådet
Bekæmpelse af ensomhed skal prioriteres – hænger sammen med de 7 nationale mål for
danskernes sundhed. Det skal afspejles i bevillingsmålene, at bekæmpelse af ensomhed
opprioriteres, som f.eks. at Rosengårdcentret nu har åben om søndagen også.
Vigtigt at ensomme blev aktivereret med noget de har interesse for – og at man som
medborger tager den ensomme med til aktiviteterne. Kommunen skal stille faciliteter til
rådighed, der gør det muligt at oprette aktiviteter.
Vigtigt med faciliteter (rammerne), for så træder de frivillige til med at udfylde rammerne.
Der skal være plads til at være sammen.
En ide kunne være at lave et samarbejde med Frivillighedscentret om at imødegå
ensomhed. Ældrerådet har et medlem, som er kontaktperson til Frivillighedscentret, og
det kan evt. gå ad den vej.
Den attraktive organisation
Der skal arbejdes med definitionen af kommunens kerneopgaver.
Men vigtigt, at de opgaver, der ikke er kerneopgaver, også er med til at skabe det gode
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liv, og det skal de frivillige have andel i.
Ældrerådet
Ældrerådet har ikke kommentarer til, hvordan Sundheds- og Omsorgsafdelingens struktur
sammensættes.
Ældrerådet glæder sig over, at sætningen med at de frivillige skal overtage
kerneopgaverne er fjernet fra forslaget til ny struktur.

Høring
De kommentarer, Ældrerådet er kommet med på dialogmødet, skrives i dette referat og
går videre til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Ældrerådet kan også komme med et
skriftligt høringssvar.
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