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Referat dialogmøde 18-08-2016 Ældreråd og formandsskaber for Ældreog Handicapudvalget og Sundhedsforebyggelsesudvalget
Mødt er:
Fra Ældrerådet:
Poul Gudberg
Alice Lemming
Gert Nielsen
Ingrid Thorsted
Jytte Nielsen
Alice Kaltoft
Kaj Hansen (afbud)
Leif Pedersen
Jens Kvist
Fra udvalgene:
Formand Hans-Jørgen Hørning, Ældre- og Sundhedsudvalget
Næstformand Rune Kristensen, Ældre- og Sundhedsudvalget
Medlem Lene Fruelund
Formand Elin Sonne, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Næstformand Morten Høgh, Ældre- og Sundhedsudvalget
Direktør Jann Hansen
Direktør Hanne Ahrens
Sektionsleder Martha Højberg
Sektionsleder Jesper Riis-Jensen
Konsulent Ulla Vester (referent)
Referat
Hans-Jørgen Hørning bød velkommen til fælles dialogmødet mellem Ældrerådet, Ældre- og
Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Hans-Jørgen Hørning orienterede fra Byrådets budgetseminar. Der er indarbejdet reduktioner for 66 mio. kr. i budgettet for 2017. Han takkede Ældrerådet for deltagelsen i forløbet med det gode hverdagsliv og Plejeboligplanen. Der er høringsfrist 22. september
2016. Høringssvarene skal behandles på næste udvalgsmøde, og herefter besluttes en
tids- og handleplan for implementeringen af Det gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen.
Udvalget har endvidere ønsket, at det næste nye plejecenter, formentlig på 2 x 48 boliger
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i 1 eller 2 plan, kommer til at ligge ved Nordre Skole. Det er endnu ikke afklaret, om der
afsættes anlægsmidler hertil fra 2017. Det besluttes i forbindelse med vedtagelsen af
budget 2017.
Udbygningen af Toftevang forventes ikke at blive til noget, beslutningen er en del af Plejeboligplanen.
De værdighedsmidler Silkeborg Kommune har modtaget i 2016, er fortrinsvis anvendt på
plejecentrene og til en videreførelse af rengøring hos borgerne hver 14. dag.
Herefter fortalte formand Elin Sonne om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.
Der er fokus er på hjælpemiddelområdet (bevilling 52) som giver økonomiske udfordringer. Der er tendenser til, at borgerne i langt højere grad efterspørger hjælpemidler. Det
udfordrer budgettet her og nu – men også fremadrettet.
Nye grupper af borgere med f.eks. angst, ADHD m.v. har brug for hjælpemidler, f.eks.
servicehunde som kan være en hjælp for borgere med angst m.v., kugledyner, indretning
i forhold til lys, høreværn til borgere, der er høresensitive. Den teknologiske udvikling indenfor hjælpemidler øger også efterspørgslen.
Elin Sonne fortæller også om, at Ældrerådet snart modtager invitation til indvielse af det
nye hjælpemiddelcenter.
Det nære sundhedsvæsen: Der samarbejdes tæt sammen med sygehusene for at undgå
indlæggelser og genindlæggelser af ældre. Der har været holdt møde med Hospitalsenhed
Midts ledelse om finansiering. Der bliver igangsat et undersøgelsesarbejde om pengestrømmene.
Elin Sonne fortæller, at man ønsker at arbejde med et forsøg med profilplejehjem, f.eks.
til borgere med svære misbrugsproblemer, borgere med psykiatriske lidelser osv.
Hans-Jørgen Hørning tilføjer, at ventelisten til plejeboliger er kort. Der lægges op til at
udvikle profilplejehjem. Forslaget er en del af plejeboligplanen.
Poul Gudberg – I Ældrerådet er der almindelig tilfredshed med planerne om det gode
hverdagsliv og plejeboligplanen, men Ældrerådet vil holde øje med, at planerne udmøntes.
Omtaler en artikel i en avis om, at ”høringssvar er spil af tid” – Poul Gudberg konstaterer,
at oplevelsen i Ældrerådet er, at overskriften passer godt i forhold til de høringssvar, Ældrerådet kommer med. Foreslår at udvalget gør sig nogle flere overvejelser i forhold til, om
der ikke er gode forslag i de høringssvar, Ældrerådet kommer med – forslag der kan indarbejdes i de sager, de høres i.
Poul Gudberg ser Budget 2017 som en gentagelse af budget 2016. Der er ikke så meget
at sige til det, men Ældrerådet opfordrer til, at ældreområdet friholdes for besparelser.
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Hans-Jørgen Hørning fortæller, at man på byrådsseminaret har besluttet at fordele besparelserne således, at de ikke i så stor grad berører borgerrettede områder.
Om høringssvarene siger Hans-Jørgen Hørning, at de tages alvorligt af Ældre- og Handicapudvalget – mener at det fungerer godt, når Ældrerådet er med i processen, som f.eks.
om det gode hverdagsliv.
Jens Kvist siger, at plejecentrene i yderområderne skal beholdes. Profilplejehjemmene er
ikke for lokale borgere. Det kan være problematisk, at pårørende bor langt væk fra deres
pårørende på plejecentrene.
Hans-Jørgen Hørning: Det vil være en af konsekvenserne, at der man ikke kan bo i nærområdet, hvis man skal bo på et profilplejehjem. Mener ikke at profilplejehjem nødvendigvis behøver at ligge centralt.
Elin Sonne – specialisering vil også betyde centralisering. Derfor skal der tænkes inklusion, så også lokale borgere kan bo på lokale (profil)plejecentre. Profilplejecentrene skal
derfor placeres centralt. Hans-Jørgen Hørning er enig heri.
Alice Lemming – har håb om, at når der nu bygges plejeboliger i Silkeborg – at effekten vil
være, at der bliver plejeboliger til lokale beboere på lokale plejecentre.
Da Ballelund lukker samtidig med, at Marienlund åbner, har udvalget fastholdt, at der stadig skal være plejeboliger på Remstruplund.
Martha Højbjerg fortæller, at der er planlagt inklusion på Marienlund – 24 pladser til udviklingshæmmede og 96 almindelige plejeboliger. Der er allerede demensafsnit på flere af
kommunens plejecentre.
Gert Nielsen – er det undersøgt, hvorfor 1/3 af de der, søger plejebolig, ikke søger plejebolig lokalt? Kan det evt. være fordi der ikke er plads på det lokale plejecenter?
Foreslår også at der kan laves profilplejehjem specielt til unge borgere.
Hans-Jørgen Hørning – det er besluttet, at der etableres sygeplejeklinikker, sådan at de
borgere, der selv kan transportere sig, kommer til sygeplejeklinikken, i stedet for at sygeplejersken kommer til borgeren.
Alice Lemming – Har hørt, at der skal nedlægges 20 plejeboliger – spørger om hvor?
Hans-Jørgen Hørning – Udvalget har besluttet, at Administrationen peger på de boliger,
der skal nedlægges.
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Ingrid Thorsted – Der mangler plejeboliger specielt til psykisk handicappede.
Elin Sonne: Der bygges 24 plejeboliger til udviklingshæmmede på Marienlund. Det er rigtigt, at der ikke er plejeboliger specielt til psykisk syge, derfor håber man på at kunne
etablere et profilplejehjem til den gruppe.
Poul Gudberg fortæller at han netop har været på seminar i Danske Ældreråd, hvor der
var bekymring for, hvordan Det Nære Sundhedsvæsen kommer til at fungere. Kommunerne får ansvaret for borgere, som de ikke tidligere har haft ansvaret for. Hvor i budgettet
er opført midler til dette?
Elin Sonne – man arbejder i Silkeborg Kommune meget med at få Det Nære Sundhedsvæsen til at fungere, bl.a. er der etableret et akutteam bestående af sygeplejersker, der er
bindeleddet i forbindelse med akutte indlæggelser og udskrivelser fra sygehus. Flere indsatser er udviklet sammen med Silkeborg sygehus – bl.a. fleksible indlæggelser. Der er
ikke budgetteret med en ”buffer”.
Poul Gudberg: Hvis der ikke er afsat ekstra midler til Det Nære Sundhedsvæsen må midlerne komme fra budgetmidler afsat til andre grupper af borgere?
Lene Fruelund – sygehusledelserne har fokus på at undgå indlæggelser – derfor har f.eks.
Århus Kommune lavet et udgående team, der arbejder med at undgå indlæggelser af ældre borgere. Er glad for, at der nu kan tilknyttes praktiserende læger til de enkelte plejecentre. Det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at undgå indlæggelser.
Hans-Jørgen Hørning – Det er regionen, der alene beslutter, hvor mange sengepladser,
der skal være til rådighed på hospitalerne. Derfor er det godt, at politikerne i de 2 udvalg
har kontakt til sygehusledelsen herom.
Elin Sonne: Der er i øjeblikket, fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, kontakt til praktiserende læger og sygehuse for at synliggøre de forebyggende tilbud, der findes, sådan at
både læger og sygehuse kan henvise borgerne til disse tilbud. Den gode udskrivning –
visitatorerne er meget obs på udskrivninger, således at der ikke sker genindlæggelser så
ofte.
Alice Lemming (og resten af Ældrerådet) mener ikke det fungerer med 2 politiske udvalg
vedr. ældreområdet. Foreslår, at der efter næste valg kun kommer et fagudvalg, der skal
dække hele området.
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