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Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Godkendt.
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Etablering af smagspanel mad til hjemmeboende kl. 9.00-10.00
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
I november 2017 indgik Randers Kommune og Norddjurs Kommune en samarbejdsaftale
vedrørende produktion af mad til hjemmeboende borgere i de to kommuner. Formålet med
samarbejdet er, at producere mad af høj kvalitet til lave økonomiske omkostninger i de to
kommuner. Endvidere er formålet, i fællesskab løbende at udvikle madtilbuddet og tilpasse
madtilbuddet.
Det er aftalt, at der skal etableres et fælles smagspanel for samarbejdet. Smagspanelet kan
bestå af repræsentanter fra ældrerådene i de to kommuner. Første skridt er, at starte op med et
smagspanel bestående af repræsentanter fra Norddjurs Kommune.
Smagspanelet ses som del af opfølgningen med madens kvalitet og udviklingen af det fælles
madtilbud.
På mødet deltager leder af Madservice Kronjylland Marianne Sloth, som giver et kort oplæg
om erfaringer med et smagspanel.
På mødet ønskes en drøftelse af etableringen af et smagspanel.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet drøfter etableringen af et smagspanel for mad til
hjemmeboende borgere.
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Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
På ældrerådets møde deltog leder af Madservice Kronjylland Marianne Sloth.
På mødet blev forskellige muligheder for et smagspanel drøftet.
Ældrerådet er positivt indstillede overfor at etablere et smagspanel i forhold til mad til
hjemmeboende. Den konkrete udformning af smagspanelet behandles på ældrerådets møde
den 11. oktober 2018.
Ældrerådet vil rette henvendelse til et medlem af voksen- og plejeudvalget for at høre, om de
er interesserede i at deltage.
Der kan læses mere om madtilbuddet til hjemmeboende i Norddjurs Kommune på
www.madservice.randers.dk
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13-09-2018

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed
29.09.15.K09

18/13196

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 12. juni 2018 gennemført et planlagt risikobaseret
tilsyn på plejecenter Møllehjemmet i Auning.
Det risikobaserede tilsyn træder i stedet for det tidligere embedslægetilsyn. Derfor er formålet
med

tilsynet

at

vurdere

de

sundhedsfaglige

ydelser

–

herunder

journalføring,

medicinhåndtering, personalekompetencer, faglig refleksion samt patientsikkerhedsmæssige
forhold.
Styrelsen for patientsikkerhed er den øverste myndighed på området.
Risikobaseret tilsyn på plejecenter Møllehjemmet
Tilsynet udløste en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
o Der

er

problemer

af

mindre

omfang

uden

væsentlig

risiko

for

patientsikkerheden. Som udgangspunkt henstilles til, at der rettes op på
problematikkerne, og der kommer ikke yderligere opfølgning herpå.
Styrelsen vurderede generelt, at plejecenter Møllehjemmet fremstod som et veldrevet og
velfungerende behandlingssted med et erfarent og velkvalificeret personale, samt at der på
stedet var en overskuelig og systematisk journalføring.
Dog fandt tilsynet et ikke-opfyldt målepunkt inden for medicinhåndtering.
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. august 2018, at tilsynsrapporten skal
sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådet på plejecenter
Møllehjemmet. Høringsfristen er fastsat til den 22. oktober 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejdet et høringssvar til tilsynsrapporten fra Styrelsen
for Patientsikkerhed vedr. Møllehjemmet.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport, Møllehjemmet

137468/18

Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Ældrerådet har generelt stor fokus på medicinhåndtering på plejecentrene. Ældrerådet ser med
tilfredshed på de positive vurderinger, som Styrelsen for Patientsikkerhed fremkommer med,
om et veldrevet og velfungerende plejecenter med velkvalificeret personale.
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagte tilsynsbesøg hos Område
Ørum, Nøddebo den 29. juni 2018.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. august 2018, at tilsynsrapporten med
tilhørende opfølgningsplan skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet samt i Område
Ørums bruger- og pårørenderåd. Høringsfristen er fastsat til den 22. oktober 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten fra
Socialtilsyn Midt vedr. Område Ørum, Nøddebo.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport Område Ørum, Nøddebo

138219/18

2 Åben Opfølgningsplan på tilsynsrapport Område Ørum, Nøddebo

138220/18

Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at det er en flot tilsynsrapport, men forventer også, at
der bliver fulgt på tilsynets anbefalinger omkring kvalitetsudvikling.
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Evaluering af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet deltog i dialogmøde med voksen- og plejeudvalget mandag den 3. september 2018
kl. 16.00-17.00.
Fra ældrerådet deltog Benthe Andersen, Ivan Hammer Sørensen, Yvonne Karnøe, Knud
Sejersen, Birgit Lindgaard og Ingeborg Kyed Pedersen.
Der var følgende dagsorden til mødet:
1. Gensidig præsentation af medlemmerne af ældrerådet og voksen- og plejeudvalget.
2. Budget 2019, herunder gennemgang af spareforslag på voksen- og plejeudvalgets
område og drøftelse af forslagenes konsekvenser.
3. Status på effekten og betydningen af ansættelsesstoppet og den iværksatte midlertidige
ændring af serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet i forlængelse af
ansættelsesstoppet. Beslutningsreferat af punkt to og tre fra voksen- og plejeudvalgets
møde den 28. august 2018 er vedlagt som bilag.
4. Tilbagemelding på ældrerådets høringssvar til besparelseskataloget godkendt på møde
i kommunalbestyrelsen den 21. august 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
5. Kommunikation til ældrerådet.
6. Puljemidler på sundheds- og omsorgsområdet.
7. Status på mad på plejecentre og mad til hjemmeboende.
8. Eventuelt.
Referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet evaluerer det afholdte dialogmøde med voksen- og
plejeudvalget.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

154402/18

Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Ældrerådet evaluerede dialogmødet.
Ældrerådet værdsætter dialogmøderne med voksen- og plejeudvalget, hvor aktuelle emner kan
blive belyst. Ældrerådet vurderer, at dialogmøderne med voksen- og plejeudvalget er meget
vigtigt, da mødet er et redskab til udvalget, dets fagpersonale og ældrerådet om forventninger
og samarbejde fremover.
Ældrerådet ønsker i sit virke at være medspillere og ønsker i den forbindelse en bedre
kommunikation til ældrerådet fra forvaltning og politikere.
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13-09-2018

DANSKE ÆLDRERÅD - Temadag den 2. oktober 2018
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
DANSKE

ÆLDRERÅD

indbyder

til

temadag

med

fokus

på

demensvenlighed,

pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder mv.
Temadagen afholdes tirsdag den 2. oktober 2018 på Hotel Pejsegaarden, Søndergade 112 i
Brædstrup.
Programmet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Pris pr. deltager er 850 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at det besluttes, hvem der ønsker at deltage i temadagen.
Bilag:
1 Åben Program til DANSKE ÆLDRERÅDs temadag den 2. oktober 2018

142786/18

Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Fra ældrerådet deltager Ingeborg Kyed Pedersen, Yvonne Karnøe, Benthe Andersen, Ruth
Ovesen, Knud Sejersen og Vibeke Binnerup.
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DANSKE ÆLDRERÅD - Ældrepolitisk Konference den 15. november 2018
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
DANSKE ÆLDRERÅD indbyder til Ældrepolitisk Konference med fokus på ”Det nære
sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringen?”.
Ældrepolitisk Konference afholdes torsdag den 15. november 2018 kl. 9.15-16.00 i
Vingstedcentret ved Vejle.
Programmet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Pris pr. deltager er 1.100 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at:
1. det besluttes hvem, der ønsker at deltage i konferencen.
2. de, der deltager udvælger to seminarer de ønsker at deltage i.
Bilag:
1 Åben Program for Ældrepolitisk Konference 2018

156182/18

Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Fra ældrerådet deltager Ingeborg Kyed Pedersen (4 og 9), Benthe Andersen (6 og 7), Yvonne
Karnøe (4 og 9), Ruth Ovesen, Knud Sejersen (3 og 6) og Hans Erik Nielsen (1 og 3).
Da konferencen afholdes torsdag den 15. november 2018 hvor ældrerådet har ordinært møde,
rykkes ældrerådets møde til den 22. november 2018.
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Ældredagen
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen vedrørende ældredagen bestående af Birgit Lindgaard, Benthe Andersen og
Hans Erik Nielsen ønsker at drøfte de følgende punkter med ældrerådet:
1. Endelig godkendelse af programmet.
2. Oversigt over sponserer og godkendelse af takkebrev til sponsorer.
3. Annoncens indhold, som El:con sponsorerer, hvad med de sponsorer, der er til
buskørsel og gevinsterne til lodtrækningen, nævnes på ældredagen/ takkeannonce i
avisen?
4. Hvem vil sidde ved kassen sammen med Benthe?
5. Hans Erik og Birgit kører med hver deres bus fra Grenå og samler op diverse steder.
6. Tidspunkt, hvor Ældrerådet mødes på Allingåbro Hotel kl. 12.30
7. Andet.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 10.000 kr. i ældrerådets budget til afholdelse af ældredagen.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Punkterne blev drøftet.
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AD-MEDIA, ældrevejviseren
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde den 14. juni 2018, blev det besluttet at lave en ny ældrevejviser i
samarbejde med AD-MEDIA.
På mødet vil arbejdsgruppen bestående af Vibeke Binnerup, Ivan Hammer Sørensen og
Ingeborg Kyed Pedersen give en orientering om arbejdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Det videre arbejde med ældrevejviseren afventer budgetvedtagelsen.
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Møder siden sidst
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
23-08-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

24-08-2018

Dialogmøde med ældreminister Thyra Frank i Viborg (IKP, YK)

29-08-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Glesborg Plejecenter (IKP)

29-08-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KS)

30-08-2018

Borgermøde om budget 2019-2022 i Ørum Aktiv Center (IKP, YK)

03-09-2018

Stormøde i Regionsældrerådet for hele ældrerådet (IKP, BA, IHS, YK, KS)

03-09-2018

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget (IKP, BA, IHS, YK, KS, BL)

04-09-2018

Møde med formænd for ældrerådene i Syddjurs, Favrskov og Randers (IKP)

06-09-2018

Fællesmøde med handicaprådet om God Adgang

Det enkelte medlem giver en kort orientering om de møder, som de har deltaget i.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Godkendt.
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Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
17-09-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Violskrænten (BA, BL)

18-09-2018

Møde med repræsentanter fra handicaprådet (IKP, YK)

20-09-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Digterparken (BL)

26-09-2018

Fællesmøde med Ældre Sagen og Lars Møller (IKP, YK)

02-10-2018

DANSKE ÆLDRERÅD – Temadag i Brædstrup

08-10-2018

Ældredagen 2018 i Allingåbro

15-11-2018

DANSKE ÆLDRERÅD - Ældrepolitisk konference i Vingsted

18-12-2018

Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Godkendt.
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Orientering
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:
o På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af brugen af ældrerådets
facebookside.



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
På mødet blev det besluttet, at Benthe Andersen er administrator for facebookgruppen
Ældrerådet Norddjurs.
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13-09-2018

Ældrerådets arbejdsplan
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for ældrerådet i 2018.
Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2018

156885/18

Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Godkendt.
Bemærk, at mødet torsdag den 15. november 2018 flyttes til torsdag den 22. november 2018.

16

Ældrerådet

14.

13-09-2018

Næste møde
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 11. oktober 2018.
Forslag til sted og punkter til dagsordenen ønskes drøftet på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 13-09-2018
Godkendt.
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