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Referat af dialogmøde 10. maj 2016 mellem Ældrerådet og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget
Deltagere
Ældrerådet
(Afbud fra Jens Kvist og Kaj Hansen)
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
(Afbud fra Mustafa Kellegøz og Ivan Greve)
Direktør Leif Sønderup
Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester (referent)
Referat
Udvalgsformand Elin Sonne bød velkommen til høringsmøde vedr. bevillingsmål for bevilling 52 – Sundhedsområdet 2017 og den økonomiske situation for 2017, hvor byrådet
forventer, at resultatet bliver, at der skal spares 1% på udvalgets bevillinger.
Der er stadig usikkerhed om omprioriteringsbidraget, hvor man endnu ikke ved, hvor meget Silkeborg Kommune modtager – det gør det svært at lægge budget for 2017.
Ældrerådet – Poul Gudberg – mener ikke, at det udsendte materiale er særlig fyldigt (bevillingsmåle for bevilling 52). Der mangler forklaring på, hvordan man kommer fra handling til succeskriterier – svaret fra politisk side er altid ”ingen penge”– derfor er det svært
for Ældrerådet at have holdninger til bevillingsmålene, hvis der ikke er ressourcer til at
gennemføre de foreslåede bevillingsmål.
Input fra Ældrerådet:
Den forebyggende indsats skal optimeres, så man forebygger i stedet for at reparere.
Ældrerådet er interesseret i, om der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for at gennemføre målene.
Elin Sonne – er enig i, at forebyggelse er bedre end at behandle og lave indsatser, men
politisk er man nødt til at målrette indsatserne også af hensyn til ressourcerne.
Er enig med Ældrerådet i at forebyggelse af f.eks. indlæggelser og genindlæggelser er
godt for både borgere og økonomi.
Gert Nielsen: Er plejepersonalet i Silkeborg Kommune uddannet tilstrækkeligt i forhold til
at pleje de borgere, der udskrives tidligt fra sygehuset?
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Elin Sonne: Akutteamet er uddannet til at tage sig af tidligt udskrevne borgere. Der er et
godt samarbejde med sygehusene omkring udskrivninger. Vigtigt fokuspunkt, for kravene
er stigende.
Inge Bank: Akutteamet er højt uddannet – personalet kompetenceudvikles løbende efter
de ændrede krav og behov, dette sker bl.a. ved at personalet er med i plejen på sygehusene, for at blive orienteret/undervist i metoder, der skal med i hjemmeplejen, når borgeren udskrives.
Elin Sonne: Et fokuspunkt for udvalget er lægedækning på plejecentrene og på de midlertidige pladser. Det er svært at få en aftale med Praktiserende Lægers Organisation herom.
Det er udvalgets holdning, at et samarbejde om lægedækning på plejecentre vil kunne
være med til at forebygge indlæggelser.
Gert Nielsen: Kommunikation mellem pårørende og personalet på plejecentre fungerer
godt nogle steder, men på andre plejecentre oplever han, at kommunikation skal forbedres. Spørger hvad man gør, når det er udenfor kontaktperson og lokalleders arbejdstid.
Inge Bank: Man kan kontakte (evt. telefonisk) beboerens kontaktperson eller lokallederen
– der kan man altid få svar.
Ældrerådet planlægger at holde flere af deres ordinære møder på plejecentrene for at få
en tættere kontakt til plejecentrene.
Helga Jacobsen: Foreslår at de pårørende i samarbejde med personalet laver en kontaktbog, der ligger hos beboeren – og hvor både pårørende og personale kan skrive i.
Alice Lemming: Forventer at samarbejde mellem pårørende og personale bliver en del af
Det Gode Hverdagsliv. Mener at del af samarbejdet på plejecentret er forsvundet ved at
beboer-pårørenderådene er nedlagt.
Der blev talt om vedligeholdelse af udearealerne på plejecentrene. Der er stor forskel på
hvordan de enkelte plejecentres udearealer holdes, men mange ser triste ud. Der er afsat
750.000 kr. fra værdighedsmilliarden til at gøre udearealerne demensvenlige.
Jytte Nielsen fortalte om et eksempel på Lysbro Plejecenter, hvor Entreprenørgården var
ved at istandsætte udearealerne, uden at der havde været kontakt til Lysbro Plejecenter.
Efterfølgende: Lysbro Plejecenter har modtaget brev om arbejdet og har efterfølgende
haft kontakt til Entreprenørgården og fået deres ønske om en terrasse opfyldt.
Gert Nielsen: Foreslår at der afsættes en pulje til investering i forebyggende arbejde –
mener det vil give overskud på sigt, ligesom det vil være ønskeligt at der laves en oversigt
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over, hvilke resultater indsatsen overfor ensomme har givet.
Inge Bank: Sundhedspulje, der har været delt mange penge ud fra Sundhedspuljen, og
alle pengene er ude at arbejde nu.
Ældrepuljemidlerne til forebyggelse af ensomhed er brugt således, at de forebyggende
medarbejdere, via deres besøg hos borgerne, er med til at opspore ensomhed hos ældre,
endvidere er nogle af midlerne brugt til informationsmøder for ældre. Disse arrangementer er en succes, der deltager mange borgere.
Ingrid Thorsted spørger til den aftale, Sundheds- og Omsorgsafdelingen har lavet med
Ældre Sagen, om forebyggelse af ensomhed – får Ældre Sagen oplysninger om enkeltpersoner, som Ældrerådet ikke kender til? Ældrerådet er kun bekendt med aftalen via avisen.
Elin Sonne: Silkeborg Kommune udleverer ikke personlige oplysninger om borgerne uden
borgernes samtykke. Hvis en borger f.eks. ønsker en besøgsven, kan den hjælper, der
kommer hos borgeren, tilbyde at formidle ønsket videre – og får dermed tilsagn fra borgeren om at måtte give fakta-oplysninger om borgeren videre til Ældre Sagen.
Poul Gudberg: Er interesseret i, hvordan man kommer fra handling til succeskriterier i de
foreslåede bevillingsmål – mener at svaret fra politikerne altid er mangel på ressourcer –
derfor er det svært for ham og Ældrerådet at have holdninger til bevillingsmålene.
Elin Sonne: Der kommer formentlig ikke flere penge til området, men det interessante er
om man kan gøre tingene på en anden måde, som giver et bedre resultat.
En af de ting der bliver interessant der den handleplan mod ensomhed som udvalget og
Ældrerådet har aftalt at ville lave et samarbejde om. Der er udpeget 2 medlemmer fra
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til gruppen (Elin Sonne og Ivan Greve) og Ældrerådet udpeger også medlemmer til gruppen.
Alice Kaltoft: Er glad for at der samarbejdes med de frivillige, og at der satses på de frivillige – vil gerne at Ældrerådet også går ind i arbejdet med frivillige.
Elin Sonne: Det er byrådets ansvar at lave det interessant og godt at være frivillig, for de
frivillige kan være med til at ændre borgernes livskvalitet.
Ingrid Thorsted: Alt det hyggelige tages fra medarbejderne og gives videre til de frivillige.
Det er ikke godt for arbejdsmiljøet.
Leif Sønderup: Der er sparet (brutto) 442 mill. kr. på de kommunale budgetter siden
2010. Ældreområdet har fået tilført midler fra ældre-milliarden i 2015 og får del i midlerne
fra værdighedspuljen for 2016.
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Elin Sonne afsluttede mødet med at takke for kommentarerne til bevillingsmålene – de vil
blive behandlet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og indarbejdet i forslaget til bevillingsmål.
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