3. februar 2017

Referat af ekstraordinært møde i Seniorrådet 3. februar 2017, kl. 10.30
på Silkeborg rådhus, Søvej 1, mødelokale C127a
Deltagere:
Alice Lemming, Gert Steen Nielsen, Kaj Hansen, Alice Kaltoft, Jens Kvist, Leif Pedersen,
Axel Schollert, Ingrid Thorsted
Afbud: Poul Gudberg
Fra Sundhed og Omsorg
Inge Bank, Ulla Vester (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Godkendt
2. Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank
Seniorrådet ønsker at drøfte problematikken i, at afregning ved dødsfald på
plejecentre ophører ved dødsfald. Afregningsformen har betydning for personalet.
Referat
Inge Bank foreslår, at hun oftere besøger Seniorrådet – enten på ordinære møder eller
dialogmøder efter aftale, sådan at hun kan fortælle om, hvad der sker på området.
Afregning på plejecentre ved dødsfald
Inge Bank fortæller om principperne for afregning i forhold til borgere på plejecentre.
Når en borger flytter i plejebolig, bliver det vurderet, hvor meget hjælp borgeren skal
have.
Hjælpen er sammensat af en grundnormering på ca. 50% som plejecentrene råder
over, uanset om boligerne er udlejet.
De resterende 50% afregnes efter, hvor meget hjælp den enkelte borger skal have.
Når en borger på et plejecenter dør, stopper hjælpen med det samme og dermed også
afregningen til plejecentret. Plejecentrets omkostninger ved pleje ophører, når
borgeren afgår ved døden. Plejecentersektionen har ansvaret for økonomien i
plejecentrene, og dermed også ansvaret for at sikre økonomien på de enkelte
plejecentre, f.eks. hvis der skulle være mange dødsfald i en periode og dermed
dårligere økonomi på det enkelte plejecenter i en periode.
Husleje for plejeboliger betales særskilt, f.eks. til boligforening, efter de almindelige
lejeregler. Opsigelsesperiode af plejeboliger er 2 måneder, men ofte er plejeboligerne
lejet ud hurtigere.
Hvis plejeboligerne ikke kan udlejes, er det Sundhed og Omsorg der betaler huslejen,
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indtil boligen udlejes igen. Det sker dog næsten aldrig, da der sjældent er ledige
plejeboliger.
Spørgsmål fra Seniorrådet - om man bruger mange afløsere på plejecentre. Svaret er
at der arbejdes meget på at undgå afløsere, men helt undgå det kan man ikke. Der
kan komme situationer, hvor det er nødvendigt at bruge afløsere.
Læger på plejecentre
Spørgsmål fra Seniorrådet om læger på plejecentre.
Status er, at der i øjeblikket annonceres efter læger til ansættelse på plejecentrene.
Inge Bank forventer, at stillingerne hurtigt er besat.
Visitatorer
Seniorrådet spørger, hvor mange visitorer er der – og hvor borgere kan klage over
kvaliteten af den hjælp til rengøring, den enkelte borger modtager.
Efter strukturændringen i Myndighedssektionen er der både visitatorerne, der visiterer
til hjemmepleje og boliger (17 ansatte) og visitatorer (sagsbehandlende terapeuter)der
visiterer til hjælpemidler (16 ansatte). Grunden hertil er, at det ofte er de samme
borgere, der skal have hjælp til hjemmepleje og hjælpemidler.
Herudover er der 5 sagsbehandlere til kropsbårne hjælpemidler og 8 terapeuter, der
tager sig af mere specielle hjælpemidler, f.eks. ombygninger osv. Endvidere er der
ansat 3 synskonsulenter og 3 hørekonsulenter.
På forespørgsel fra Seniorrådet om, hvem man skal henvende sig til ved klager over
hjemmepleje oplyser Inge Bank, at pårørende kan – efter aftale med borgeren –
henvende sig til Myndighedssektionen og fortælle om de forhold, de ikke er tilfredse
med i forhold til plejen. Herefter vil sagen blive undersøgt og rettet op.
Sektionsleder i Myndighedssektionen Karen Sundbøll fratræder med udgangen af
februar 2017 for at gå på efterløn.
Remstruplund
Seniorrådet spørger til fælles opholdsrum på Remstruplund efter opbygningen. Inge
Bank oplyser, at man er blevet opmærksom på, at der skal laves et fælles rum som
beboerne kan samles i. Planen er, at fællesrummet bruges af beboerne til festlige
lejligheder og i hverdagen vil rummet blive brugt til træning.
Møde med ejendomschefen
Seniorrådet: Mangler stadig svar vedr. pedellerne efter mødet med ejendomschef Lene
Søgård. Seniorrådet mener stadig, at de mangler på plejecentrene.
Inge Bank: Det er nu teknisk service medarbejdere som sørger for, at pedelopgaverne
på plejecentrene løses. Ordningen kan ikke rulles tilbage.
Der er afsat midler til, at udearealerne på plejecentrene vil blive renoveret. Inge Bank
foreslår, at sektionsleder i Plejecentersektionen Jette Laumand inviteres til møde i
Seniorrådet for at fortælle om planerne.
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Urinprøver
Seniorrådet har fået svar fra udvalgsformand Hans-Jørgen Hørning på henvendelsen
om betaling af transport af urinprøver til egen læge. Seniorrådet mener ikke, det kan
være rigtigt, at borgerne selv skal betale for transport af urinprøver.
Inge Bank svarer, at hvis man skal have taget en urinprøve, er det en aftale mellem
egen læge og borgeren. Sundheds- og Omsorgsafdelingen er ikke en del af den aftale.
Hjemmeplejen er dog behjælpelig med at aftale med enten pårørende, der vil
transportere prøven til lægen eller de hjælper med at bestille en taxa til kørslen. Hvis
borgerne skal have gratis transport, vil det gå fra hjælpertimerne. Ofte løses
problematikken på de enkelte plejecentre, hvis det er muligt.
Seniorrådet – kan man lave en aftale med Post Nord om transport af urinrprøver.
Svaret er at de udgifter der bliver, skal betales af hjemmeplejen – det vil betyde færre
hjemmeplejetimer.
Sygeplejeklinikker
Inge Bank fortæller, at der oprettes 3 sygeplejeklinikker, fordelt på Sundhedscentret
på Toldbodgade, i Them og i Kjellerup. Sygeplejeklinikkerne oprettes for de borgere,
der selv kan transportere sig til sygeplejeklinikkerne. De borgere, der ikke selv kan
komme til sygeplejeklinikkerne, vil stadig få besøg af sygeplejersker i hjemmet.
Oprettelsen af sygeplejeklinikker er en del af besparelsen i budget 2017.
Samarbejde med sygehuset
Inge Bank fortalte om fleksible indlæggelser, som er en stor succes.
Sundheds- og Omsorgsafdelingen har et tæt samarbejde med regionshospitalerne i
Viborg og Silkeborg omkring udskrivelser – fungerer virkelig godt.
Seniorrådet spørger, om der kan komme medarbejdere fra Silkeborg Kommune og
fortælle om udskrivelser på temadag for regionsældrerådene. Det kan godt lade sig
gøre. Seniorrådet kan henvende sig til Ulla Vester om dato for, hvornår de ønsker
besøg.
Valg til Seniorråd
Inge Bank omtalte kort det arbejde, der går i gang i Valgbestyrelsen. Fra Seniorrådet
deltager Poul Gudberg, Alice Lemming og Ingrid Thorsted og fra Ældre- og
Handicapudvalget deltager Hans-Jørgen Hørning, Rune D. Kristensen og Teresa
Jørgensen. Herudover deltager Inge Bank og Ulla Vester.

3. Eventuelt
Seniorrådet spørger, om Sundheds- og Omsorgsafdelingen er opmærksomme på, at
man nu kan søge midler til oprettelser af køkkener på plejecentre. Spørger om
Silkeborg Kommune søger sådanne midler.
Vi er opmærksomme på det – og der arbejdes med muligheden i øjeblikket.
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