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1.

17-05-2018

Besøg på Fuglsanggården kl. 9.00-9.45
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet aflægger besøg på plejecenter Fuglsanggården.
Aftaleholder Helle Thomsen deltager under punktet og giver en rundvisning samt en
orientering om Fuglsanggården og demenscentret.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet besøgte plejecenter Fuglsanggården, hvor aftaleholder for demenscentret Helle
Thomsen gav en rundvisning samt en orientering om området, herunder:


Plejecenter Fuglsanggården



Demenscentret



Puljemidler til dagtilbud for demens



Puljemidler til uddannelse af personale i demens



Ansøgning om puljemidler til aflastning/afløsning.

Samtidig blev der stillet og svaret på spørgsmål.
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17-05-2018

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Godkendt.
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17-05-2018

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse
29.00.00.A00

14/19063

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse i Norddjurs Kommune.
Kvalitetsstandarden og indsatskataloget er vedlagt som bilag.
Udover sproglige rettelser er der foretaget følgende ændringer i forhold til den nuværende
kvalitetsstandard og indsatskatalog på området:
Netværksdannelse ved ensomhed


Der er beskrevet en ny indsats vedrørende gruppebaseret netværksdannelse.
”Sporskiftet” forventes at opstarte april 2018, når indsatsen er behandlet i voksen- og
plejeudvalget.

Stress og depression


Borgere med stress og/eller depression tilbydes et 8 ugers forløb fremfor et 12 ugers
forløb. Der tilbydes ikke længere indsatser til borgere kun med angst, da det kræver
specialkompetencer.



Evalueringsmetoden er erstattet af internationalt godkendte metoder, der endvidere er
mindre ressourcekrævende.



Fremover vil alle borgere med fobier, angst og let til moderat depression kunne følge
et 10-ugers online psykologforløb udbudt af Region Syddanmark.



Fra april tilbydes kommunens mænd et 8 ugers forløb; ”Kom videre mand”, hvor
mænd med forskellige psykosociale problemer kan få vejledning og støtte til at
komme videre med livet.
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Rehabilitering ved kronisk sygdom


Den afklarende samtale (jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) er implementeret og
fungerer som indgang til forløb på Sundhedsskolen.



Varigheden af forløbet er øget fra 5 uger til 8 uger.



Der sendes status til egen læge efter 8 uger i stedet for efter 12 måneder for at højne
aktualiteten af borgerens eventuelle udfordringer, som egen læge herefter er tovholder
på.



Der er reduceret i udbuddet af temaer pga. lav tilslutning. Der er ikke længere besøg af
farmaceuter, patientforeninger eller en jobkonsulent ift. job og sygdom. Derudover er
temaet om ”Kærlighedsliv” overgået til et halvårligt tilbud fremfor et tilbud på hvert
enkelt rehabiliteringsforløb.



Anden opfølgning tilbydes nu både som telefonisk eller fysisk opfølgning, afhængig af
hvad der giver mening i forhold til borgerens målsætning.



Sundhedsprofilen indeholder ikke længere måling af fedtprocent eller muskelmasse
ligesom taljemål heller ikke længere registreres. Dette skyldes, at disse målinger er
forbundet med for stor usikkerhed.

Diabetestilbud til borgere med arabisk baggrund


Prøvehandling fra marts 2018 i samarbejde med kommunens praktiserende læger.

Projekt ”Hjælp til lokale lunger”


Projekt fra 2018-2020, som er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Formålet er at øge
tidlig opsporing af KOL og øge rekrutteringen til KOL-rehabiliteringsforløb.

Selvtræning med instruktion


Varigheden af forløbet er reduceret fra 12 uger til 8 uger. Derudover er tidspunktet
ændret fra morgen (kl. 8.15-9.15) til sen eftermiddag (kl. 16.30-17.30) for at favne en
bredere målgruppe, herunder borgere i arbejde.
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Tobak


I forhold til rygestop arbejdes der i 2018 intensivt på at tilbyde rygestopforløb i
lokalområderne – også som en del af projekt ”Hjælp til lokale lunger”.

Overvægt - børn


Det 3 årige projekt vedrørende svært overvægtige børn, der udløb med udgangen af
2017, vil nu overgå til drift. Indsatsen er beskrevet i indsatskataloget for
sundhedsfremme og forebyggelse, men med forbehold for ændringer, idet indsatsen
skal justeres.

Rehabilitering ved knogleskørhed


Indsatsen er fjernet fra indsatskataloget for sundhedsfremme og forebyggelse, idet den
primært varetages af træningsområdet.

Udover ovennævnte ændringer er der indført borgerkonferencer og kontaktpersonsfunktion,
dels som et led i at implementere den rehabiliterende organisation, og dels for at støtte udsatte
borgere.
Endvidere arbejdes der intensivt med metodeudvikling for at mindske ulighed i sundhed.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, at forslaget til
kvalitetsstandard og indsatskatalog skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 22. maj 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en revideret
kvalitetsstandard med tilhørende indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse i
Norddjurs Kommune.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse

60812/18

2 Åben Indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse

60818/18

Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Det er med stor bekymring, at ældrerådet ser, at rehabilitering ved knogleskørhed er fjernet
fra kvalitetsstandarden og indsatskataloget, i en tid, hvor flere borgere 60+ får knogleskørhed.
Indsatskatalog for netværksdannelse og ensomhed
Ældrerådet anbefaler gruppeforløbet ”Sporskifte” og mener, at det er et rigtigt godt tilbud,
som kan være med til at forebygge ensomhed. Ældrerådet ser dog gerne, at netværksdannelse
kan ske flere steder i nærområderne.
Indsatskatalog for rehabilitering ved stress og depression
Ældrerådet mener, at nedsættelse af varigheden fra 12 uger til 8 uger er en væsentlig
forringelse af forløbet for denne sårbare gruppe borgere.
Desuden ønsker ældrerådet, at der under varighed/tidsbegrænsning kommer til at stå som
udgangspunkt, men altid ud fra en individuel og konkret vurdering.
Ældrerådet går ud fra at et 8-ugers forløb svarer til 8 dage.
I forhold til dagsordensteksten ’Fremover vil alle borgere med fobier, angst og let til moderat
depression kunne følge et 10-ugers online psykologforløb udbudt af Region Syddanmark’
bemærker ældrerådet, at de ønsker en evaluering af forløbet af dette pr. 1. januar 2019.
Ældrerådet mener ikke, at et online forløb er for den ældre målgruppe.
Indsatskatalog for ”Kom videre mand”
Ældrerådet ønsker ligeledes en evaluering af forløbet af dette pr. 1. januar 2019.
Indsatskatalog for rehabilitering ved kronisk sygdom
Ældrerådet anbefaler indsatskatalog for rehabilitering ved kronisk sygdom.
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Indsatskatalog for diabetestilbud til borgere med arabisk baggrund
Ældrerådet anbefaler indsatskatalog for diabetestilbud til borgere med arabisk baggrund.
Indsatskatalog for projekt ”hjælp til lokale lunger”
Ældrerådet anbefaler dette gode initiativ i forsøget på at forhindre genindlæggelser af borgere
med KOL.
Indsatskatalog for selvtræning med instruktion
Ældrerådet er bekymrede for nedsættelsen af varigheden fra 12 til 8 uger, da 8 uger må anses
at være for lidt tid, til at måle nogen forbedring hos borgeren.
Desuden ønsker ældrerådet, at der under varighed/tidsbegrænsning kommer til at stå som
udgangspunkt, men altid ud fra en individuel og konkret vurdering.
Indsatskatalog for rehabilitering ved knogleskørhed
Ældrerådet er yderst bekymrede over, at man ikke ønsker at fortsætte tilbuddet til borgere
med knogleskørhed og derved højne forebyggelse ved knogleskørhed, så borgeren har et sted,
hvor de kan få redskaber til at tage hånd om egen sundhed ved at lære at håndtere livet med en
kronisk sygdom og derved spare kommunen for adskillige senere sygehusindlæggelser.
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17-05-2018

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2017
29.09.15.K09

18/1141

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
I forbindelse med fremsendelsen af årsrapporten til møde i voksen- og plejeudvalget den 14.
marts 2018 blev det efter udvalgsmødet konstateret, at der ved en fejl var medsendt et forkert
bilag. Årsrapporten er derfor ikke sendt i høring, som besluttet på mødet den 14. marts 2018. I
stedet genfremsættes sagen på ny med tilrettet bilag.
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for gennemførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen
samt på trænings- og akutpladser i 2017.
Årsrapporten omfatter kommunens 6 enheder:


Hjemmesygeplejen Allingåbro



Hjemmesygeplejen Glesborg



Hjemmesygeplejen Grenaa



Døgnafsnit på Digterparken, Grenaa



Døgnafsnit på Træningscenter Auning



Døgnafsnit på Posthaven, Grenaa

Dette er det første sundhedsfaglige tilsyn i disse enheder. Tilsynet vurderer, at de besøgte
enheder fungerer tilfredsstillende, og at de sundhedsfaglige ydelser samt den sundhedsfaglige
dokumentation er præget af høj faglighed og refleksion.
Der er behov for at arbejde med bestemte fælles fokusområder, eksempelvis TOBS (Tidlig
Opsporing af Begyndende Sygdom).
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, at årsrapporten skal
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 22. maj 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for tilsyn i
hjemmeplejen i 2017.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017, kommunale tilsyn i hjemmeplejen

42336/18

Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet undrer sig over, at en stor del af borgerne svarer, at de ikke kender til aftalte mål
for hjælpen.
Ældrerådet forventer, at fokuspunktet om delegering af ufaglært personale evalueres ved
næste tilsyn. Ældrerådet mener, at brugen af ufaglært personale, skal reduceres mest muligt.
Ældrerådet ønsker særlig opmærksomhed på, at borgerne får færrest mulige skift af
hjemmehjælpere, både pga. tidsforbrug for personalet, og usikkerhed for borgerne.
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Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017
29.09.15.K07

18/1174

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for patientsikkerhed og utilsigtede hændelser for
2017 på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet, herunder tandplejen og
sundhedsplejen.
Rapporten beskriver Norddjurs Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser og
patientsikkerhed både internt såvel som i samarbejde med andre sektorer i sundhedsvæsenet i
2017.
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, at årsrapporten for
utilsigtede hændelser skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er
fastsat til den 22. maj 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for utilsigtede
hændelser 2017.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017 for utilsigtede hændelser
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Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet bemærker, at Norddjurs Kommune har stor fokus på utilsigtede hændelser og
herunder specielt ved forkert håndtering af medicin.
Ældrerådet mener, at der fortsat skal være stor bevågenhed på forbedringsarbejde - især på de
enkelte enheder i kommunen.
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Årsrapport for magtanvendelse i 2017
27.66.00.K07

17/1098

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for 2017 om magtanvendelse på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, at årsrapporten skal
sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene.
Høringsfristen er fastsat til den 18. juni 2018
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for 2017 om
magtanvendelse på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017 for magtanvendelse

57231/18

Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet mener, at registrering af magtanvendelse er meget vigtig, da det skal ses som den
sidste udvej for at kunne drage omsorg for borgeren.
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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, Kornvænget og Åparken den 19. februar 2018.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. april 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 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten fra
Socialtilsyn Midt.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport Kornvænget og Åparken

51525/18

2 Åben Opfølgningsplan Kornvænget og Åparken

51526/18

Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet finder, at tilsynsrapporten ligger meget fint, og at den indikerer, at kvaliteten lever
op til forventningerne.
Dog må der tages hensyn til, om anbefalingerne fra tilsynet til opfølgningsrapporten, kan
honoreres med den nuværende personale normering.
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17-05-2018

Forslag til punkter til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Der er planlagt dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget mandag den 18. juni 2018 kl.
16.00-16.30 i rådssalen på rådhuset i Grenaa.
Medlemmernes forslag til punkter samt en tilbagemelding på hvem, der kan deltage, ønskes.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Fra ældrerådet deltager Birgit Lindgaard, Ruth Ovesen, Ivan Hammer Sørensen, Hans Erik
Nielsen, Yvonne Karnøe og Ingeborg Kyed Pedersen.
Ældrerådet har følgende forslag til dagsordenen.


Forventningsafstemning og fremtidig samarbejde mellem ældrerådet og kultur- og
fritidsudvalget.



Planer for bibliotekerne



Ældres brug af idrætshallerne



Eventuel deltagelse af kultur- og fritidsudvalget på ældredagen.
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Drøftelse af samarbejde med AD MEDIA
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde den 12. april 2018, deltog en konsulent fra AD-MEDIA, og gav en
orientering om et muligt samarbejde om udarbejdelse af en ny ældrevejviser.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af, om der i samarbejde med AD-MEDIA skal
udarbejdes en ny ældrevejviser. Såfremt ældrerådet ønsker at udarbejde en ny ældrevejviser,
skal der nedsættes et udvalg bestående af 3 personer.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Punktet udsættes til ældrerådets næste møde den 14 juni 2018.
AD-MEDIA kontaktes om udsættelse på tilbagemelding.
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17-05-2018

Drøftelse af ældredagen den 1. oktober
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres,
civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre
menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.
Temaet for ældredagen i 2018 er: ’Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne –
i dag såvel som tidligere’.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af, om der skal afholdes en ældredag i 2018 og
medlemmerne kommer med forslag til ældredagen. Såfremt ældrerådet beslutter, at der skal
afholdes en ældredag, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer, som står for planlægning
af dagen.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 10.000 kr. i ældrerådets budget til afholdelse af ældredagen i 2018.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet beslutter, at der skal afholdes en ældredag.
I udvalget for ældredagen sidder Benthe Andersen (tovholder), Birgit Lindgaard og Hans Erik
Nielsen.
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17-05-2018

Drøftelse af 'Stop-op-dag'
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Der er stillet forslag om, at der i ældrerådet prioriteres tid til en drøftelse af bl.a.:


De kommende fire års forventninger til arbejdet i ældrerådet



Ældrerådets prioritering af eventuel samarbejde med handicaprådet eller andre



Formidling af ældrerådets arbejde til lokalbefolkningen, herunder presse mv. for at
imødekomme ældrerådets vedtægt § 3 stk. 6, hvor der står: ”Ældrerådet skal gøre en
indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale
beslutninger på ældreområdet. ”

Forvaltningen har stillet forslag om, at ældrerådet kan afholde en stop-op-dag, såfremt
ældrerådet ønsker tid til at drøfte emner af mere overordnet karakter.
Velfærdssekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen kan deltage på stop-op-dagen
ligesom det vil være muligt, at sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang deltager, hvis der er
behov for det.
En stop-op-dag kan afholdes enten tirsdag den 12. juni 2018 eller onsdag den 20. juni 2018 kl.
9.00-15.00.
På mødes ønskes en drøftelse af, om ældrerådet ønsker en stop-op-dag. Såfremt ældrerådet
ønsker en stop-op-dag drøftes punkter til program, samt formen for dagen. Herunder hvor
dagen skal afholdes.
Økonomiske konsekvenser
En del af mindreforbruget vedrørende deltagelse i repræsentantskabsmøde og konference ved
DANSKE ÆLDRERÅD foreslås brugt til afholdelse af stop-op-dagen.
17
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Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Ældrerådet beslutter, at de ønsker at afholde en stop-op-dag tirsdag den 12. juni 2018 kl. 9-15
på Kystvejens Konferencecenter.
I forhold til emner til dagsordenen, foreslås det, at hvert enkelt medlem sender forslag ind til
sekretæren senest den 6. juni 2018.
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12.

17-05-2018

Møder siden sidst
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
13-04-2018

Styregruppemøde pårørendepolitik (IHS)

16-04-2018

Møde med formænd for ældrerådene på Djursland (IKP)

19-04-2018

Møde med leder på Violskrænten (BA)

23-04-2018

Møde i Regionsældrerådet (IKP, BL)

03-05-2018

Fællesmøde om pårørendepolitik i Allingåbro (IKP, IHS, HEN, BL)

07-05-2018

Fællesmøde om pårørendepolitik i Grenaa

07/08-05-2018

Repræsentantskabsmøde

og

ældrepolitiks

konference

i

ÆLDRERÅD (IKP, YK, BL, BA)
15-05-2018

Styregruppemøde pårørendepolitik (IHS)

15-05-2018

Møde med formand for handicaprådet Peter Hjulmand (IKP)

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 17-05-2018
Godkendt.
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13.

17-05-2018

Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
22-05-2018

Møde med Madservice Kronjylland (IKP, BA, BL, VB, HEN, YK, KSN)

31-05-2018

Møde med ældresagens koordinationsudvalg (IKP, YK)

14-06-2018

Åbent hus hos Madservice Kronjylland

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Godkendt.
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14.

17-05-2018

Orientering
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o Nyhedsbrev 3, 2018 fra DANSKE ÆLDRERÅD sendt på mail til
medlemmerne.
o 11 opmærksomhedspunkter sendt på mail til medlemmerne.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Godkendt.
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15.

17-05-2018

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

73392/18

Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Godkendt.
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16.

17-05-2018

Næste møde
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 14. juni 2018.
Forslag til sted og punkter til dagsordenen ønskes drøftet på mødet.
Aftaleholder for visitation og hjælpemidler på sundheds- og omsorgsområdet Jeanette Rokbøl
deltager i en del af ældrerådets møde og giver en overordnet orientering om
kvalitetsstandarder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 17-05-2018
Punktet blev drøftet.
Mødet forventes afholdt hos Sundhed og Omsorg i Voldby.
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17-05-2018

Bilagsoversigt
3.

4.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse
1.

Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse (60812/18)

2.

Indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse (60818/18)

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2017
1.

5.

Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017
1.

6.

15.

Årsrapport 2017 for utilsigtede hændelser (60848/18)

Årsrapport for magtanvendelse i 2017
1.

7.

Årsrapport 2017, kommunale tilsyn i hjemmeplejen (42336/18)

Årsrapport 2017 for magtanvendelse (57231/18)

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Tilsynsrapport Kornvænget og Åparken (51525/18)

2.

Opfølgningsplan Kornvænget og Åparken (51526/18)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2018 (73392/18)
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