Ældrerådets beretning 2018.
I slutningen af 2017 var der valg til byråd og Ældrerådet. Vi fik næsten et
helt nyt Sundheds – og Socialudvalg og der blev valgt 8 nye til Ældrerådet.
Ældrerådet er et høringsorgan, der skal rådgive byrådet, dvs. den viden vi
har om ældreområdet skal vi have bragt videre til kommunen og især
socialudvalget. Vi må sige, at vi er kommet godt i gang, der er ikke alene
blevet lyttet til os, men en hel del af vores input er blevet gennemført.
Vi har aftalt en samarbejdsform, hvor formandskabet og fagchef i
Socialudvalget bruger et par timer sammen med os, mest om
socialudvalgets dagsorden, men andre ting bliver også vendt. Det er også
aftalt, at der holdes et par temamøder om året mellem Socialudvalget og
Ældrerådet, hvor det er de 2 formandskaber der sætter dagsordenen. Så
tak til Lennart, Hanne og fagchef, at vi er kommet godt i gang.
Vedrørende budget er der sket det glædelige at den besparelse på
ældreområdet der var lagt op til, blev taget af bordet, der blev også
penge til at sengetøjsskift blev tilbageført til hver 14 dag. Beløbet til
klippekort til hjemmehjælpsbruger blev forhøjet med 500.000 kr., så nu
er der et klip i hver uge. Sidste år blev det vedtaget at der kommer
specialdaghjemspladser ved det nye aktivitetscenter i Skjern, det bliver
virkelig godt, da der er behov for aflastning til den raske ægtefælle.
Der er lavet forsøg med aflastning i eget hjem og det har vist sig, at det
kan være med til modne, at man kan visiteret til en daghjemsplads. Det vil
der også blive arbejdet videre med.
Kvalitetsstandarder blev først på året revideret af kommunen, det er en
opgave der skal gøre hvert år. Kvalitetsstanderne er en oplysning til
borgerne, hvad man kan forvente sig af hjælp og ydelser. Vi fik oplæget i
god tid og vi fik lavet nogle gode justeringer, både sproglige og også

politiske ting, med forhøjelser af servicen. En hel del af vores ønsker blev
taget med i de endelige standarder. Det var en god proces, hvor nogle af
de nyvalgte ældrerådsmedlemmer var med i arbejdsgruppen.
Kommunen er i gang med en boliganalyse på plejeboliger, herunder
akutaflastning og ældreboliger. Den blev sat i værk sidste år, bl.a. fordi
ældreboliger inde på plejehjemmet ikke fungerede optimalt og der er lidt
for store venteliste i Ringkøbing og Skjern. Er akutaflastningspladserne i
Tarm og Ringkøbing den rigtige løsning. Der kræves mere i dag, når
udskrivningen fra sygehusene sker så hurtig, i Ældrerådet har vi sat et
forslag til debat om at samle pladserne et sted. Alt dette vil indgå i den
drøftelse, der skal foregå hen over efteråret og vinteren. Man skulle
gerne komme frem til en langtidsholdbar løsning, så man ikke skal
justerer hele tiden.
Hjemmeplejedistrikterne er mange gange blevet justeret i kommunens
tolvårige levetid, der er lavet en analyse af, hvordan det skal være
fremadrettet, skal man blive ved at centraliserer, eller skal man stoppe op
og finde ud af, om det stadig er vejen frem. Man hører at store enheder
kan bedre styre økonomien, men er det nu hele sandheden. Vi kommer
med i en kommunal arbejdsgruppe, der gerne skulle finde en
langtidsholdbar løsning, vores holdning er få undersøgt om mindre
enheder nu også er dyrere. Jeg ved godt, at det ikke blive nemt, men vil
gerne gøre forsøget.
Udskrivningen fra sygehuset er et helt kapitel for sig, her kan der nemt gå
kassetænkning i det. Regionsformanden, formanden for KL og udvalg på
ældreområdet vil nu sætte sig sammen og finde løsninger, hvor hvem der
skal betale ikke er det afgørende. Når man udskrives nogle timer efter
man er blevet opereret, er man jo ikke rask og det gør at samtalen med
sygehus og kommunen skal være langt bedre og det man kan i

kommunen skal opjusteres ved at medarbejderne får kurser i at løse de
opgaver, der følger med den tidlige udskrivning. Sundhedsstyrelsen har
udgivet et oplæg til kvalitetsstandarder på akutberedskabet, der er skal
opgaver, men der er også mange kan opgaver. Vi glæder os til at være
med i denne opgave også og det haster, det trådte i kraft 1 januar 2018.
Og her spiller lægerne en vigtig rolle. I Århus har man nu knyttet læger til
alle plejehjem og akutafdelinger. Det har vi ikke i Ringkøbing-Skjern
endnu, men det er den vej vi skal. De kommuner, der ligger tæt op af
sygehuse har en fordel, da det er nemmere at lave samarbejde mellem
sygehus og kommunen, da der ikke er en afstandsfaktor. Men for os
andre kommuner er telemedicin inde i billedet, hvor man bruger IT. Men
det kræver en grundig drøftelse af, hvem har ansvaret, så der bliver
handlet, når der skal handles.
Der skal laves nye sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen, de
skal vedtages hen over vinteren, det er vigtig at de bliver så præcis som
muligt og der foregår samtaler på kryds og tværs i øjeblikket. Også her er
Ældrerådet med, både på regionsplan, hvor KB. Nielsen er med i PIO og
herhjemme i kommunen, så snart kommunen er klar med et oplæg. Der
er masse af opgaver at tage fat på og kom med jeres input, så vi kan være
med til at kvalificerer beslutningsprocessen.
Ældreministeriet har udgivet en folder: Værdighed i ældreplejen - en
hjertesag, der er 4 fokuspunkter: Styrkelse af de ældres selvbestemmelse,
bedre plads til de pårørende, adgang til fællesskabet for alle, mere
nærvær ved livets afslutning. Alt dette vil indgå, når værdighedspolitikken
skal revideres. Der er kommet en 6 pind på om pårørende.

