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Referat
Næstformand Lars Faarup bød Seniorrådet velkommen. Mødet er et hørings-dialogmøde
om Udvalgsaftalen for Sundheds- og Ældreudvalget. Udvalgets mål baserer sig på byrådets målsætninger, og indeholder udvalgets vision, mission og mål.
Udvalget ønsker, at borgerne bevarer deres selvbestemmelse bl.a. ved at bruge nye velfærdsteknologiske løsninger, og at der udvikles nye metoder til at lette overgange og
styrke sammenhænge mellem de indsatser, der er omkring borgerne.
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Seniorrådet – takker for indbydelsen, formanden er overrasket over, at det ikke er budget
2019, der er til høring i dag.
Seniorrådet vil være synlige og udadvendte – og vil derfor gerne tidligt kunne få indflydelse på budgetarbejdet.
Seniorrådet har følgende til udvalgsaftalen:


Personalesituationen – det skal være de dygtigste medarbejdere, der ansættes, og Social- og Sundhedsskolen skal være indgangsvinklen hertil. Udfordringen er, hvordan
kan man gøre forholdene som studerende attraktive for voksne, der ønsker uddannelsen og gode vilkår for allerede ansatte, der kan opkvalificeres. Opfordrer til at Sundheds- og Ældreudvalget påvirker beslutningstagere til, at der uddannes flere på området – og at jobbene gøres attraktive.



Samarbejdet mellem sygehuse, kommune og borgere – det skal sikres, at færre ældre
indlægges, det gode samarbejde og dialogen med sygehusene.



Boliger til ældre (ikke plejeboliger), men seniorboliger (boligfællesskaber) evt. i samarbejde med boligforeninger.



Ansættelse af pårørendekonsulenter.

Sundheds- og Ældreudvalget vil se på mulighederne. Seniorrådet vil gerne med i processen om behovet for en pårørendekonsulent.
Seniorrådet - Der arbejdes på flere områder på, hvordan man forebygger indlæggelse af
ældre på sygehusene, men en problematik er, at det er gratis at blive indlagt på sygehus
(kost, medicin, rengøringsartikler og sengetøj), mens der er betaling for disse ting, hvis
man i stedet for indlæggelse får ophold på en midlertidig plads. Seniorrådet fortæller, at
flere ældre derfor ikke ønsker ophold på midlertidig plads, da de ikke økonomisk har mulighed for at betale for de udgifter, der er forbundet med et ophold. Seniorrådet foreslår,
at der skal være ensartethed, uanset om man indlægges på sygehus eller har ophold på
en midlertidig plads.
Lene Fruelund – opfordrer til at det undersøges, hvad det koster at gøre kost, service, medicin mv. gratis på de midlertidige pladser.
Inge Bank – Det er midler fra værdighedsmilliarden, vi har prioriteret til støtte til pårørende dels ved en demenskonsulent, der har speciel fokus på pårørende til demente og
dels hjemmesygepleje til pårørende til alvorligt syge borgere.

Side 2

Ivan Greve opfordrer Seniorrådet til at invitere formanden for Regionsrådet til møde – for
at gøre opmærksom på problematikken med mangel på arbejdskraft på området.
Seniorrådet - Fokus på sundhed og forebyggelse vil betale sig på bundlinjen – ingen tvivl
om det.
Seniorrådet – hvordan ser budget 2019 på Sundheds- og Ældreudvalgets område ud, skal
der spares?
Sundheds- og Ældreudvalget – der endnu ikke udmeldt en ramme for budget 2019 – så
det kan der ikke svares på endnu.
Seniorrådet – hvordan vil udvalget måle, om man når succeskriterierne for udvalgsmålene? Anbefaler at målene er så konkrete, at der kan måles på dem.
Sundheds- og Ældreudvalget – Enige i at det skal være enkelt at måle om succeskriterierne er opfyldt – det skal ikke kræve ekstra ressourcer.
Inge Bank – en måde at måle på kunne være at spørge et antal borgere om de oplever, at
de har bevaret deres selvbestemmelse, eller om hvordan de har oplevet sammenhængen
mellem de indsatser, der er omkring dem.
Lars Faarup – Profilplejehjem
Skal profilplejehjem kun være med plejecentre for borgere med diagnoser – eller kunne
det også være plejecentre med interesser. Seniorrådet kan blive inddraget i evt. planer
herom. Seniorrådet vil gerne deltage i proces herom.
Seniorrådet - Pedelfunktionen på plejecentrene, oplevelsen er at det ikke fungerer. Seniorrådet opfordrer til, at der tilknyttes en pedel til hvert plejecenter.
Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har ansvaret for fælles ejendomsdrift – så evt.
henvendelse skal rettes til dette udvalg.
Næstformand Lars Faarup takkede for mødet - dialogmødet 22. august 2019 er om budget 2019.
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