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Referat af møde i Ældrerådet
Onsdag den 24. januar 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere:
Anette Thysen, Ann Svarer, Bjarne Hilmersson, Dagmar Andersen, Ester Thomsen, Helle Oldefar,
Ib Ketelsen, Jan Radoor, Johnny Rasmussen, Karen Ulletved, Kurt Kjerrumgaard, Lars Thrysøe,
Lisbeth Lykkegaard, Merete Helgens
Afbud:
Lise Witved
Konsulent:
Lene Noer
Sekretær:
Charlotte Bækholm

1. Besøg af Rådmand Søren Windell:
Søren Windell byder Ældrerådet velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen - fortæller kort
om sig selv samt forvaltningens arbejde.

2. Godkendelse af dagsordenen:
Ib Ketelsen bemærker, at der skal udpeges et medlem til bestyrelsen på Lokalcenter Rosengård.
Udsættes til næste møde.
Der byttes rundt på pkt.:
3) Orientering fra FU og 4) Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde den 14/12 2017.
Pkt. 6 – Evaluering af valg til Ældrerådet:
Det bemærkes, at valgudvalgets officielle evaluering bør foreligge før Ældrerådet foretager
evaluering.
Ældrerådet fastholder pkt. 6 i sin nuværende form.
Dagsorden er herefter godkendt.

3. Orientering fra FU:
Forretningsudvalget har holdt sit første møde, drøftede bl.a. programmet for seminaret.
Der er tidligere tilbudt overnatning i forbindelse med seminaret. Der var to tilmeldte på daværende
tidspunkt, hvorfor FU besluttede at aflyse overnatning.
Ældrerådet drøfter beslutningen og FU fastholder denne.
Formanden ønsker ført til referat, at FU ift. spørgsmålet om overnatning ”skød uden for skiven”.
Helle Oldefar orienterer om, at FU i stedet arbejder på et socialt arrangement i løbet af foråret for
ældrerådets medlemmer.
Forretningsordenen skal gøres så smidig og bred som mulig. Forretningsordenen skal drøftes efter
intro-seminaret.
Referater – hvordan skal de behandles og hvem skal godkende? FU arbejder videre med proceduren
og kommer med oplæg. Referater lægges på Ældrerådets hjemmeside efter godkendelse.

4. Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde d. 14/12 2017:
Der er forslag om, at intro-seminar fremover afholdes inden det konstituerende møde.
Det bemærkes, at der bør foreligge en fast procedure for afstemningsmetode ved konstituering.
Tilføjelse til referatet:
Ældre- og Handicapforvaltningen betaler for deltagelse i KL-Konferencen d. 16/1 2018.
Referatet er herefter godkendt.

5. Fastlæggelse af Ældrerådets møder:
Møderne er fastlagt under hensyntagen til de medlemmer, der er på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt afholdes møderne sidste torsdag i måneden kl.14.00 – 17.00.
Der er forslag om, at der afholdes to møder pr. måned til en start pga. mange ventende punkter til
dagsordenen. FU fastholder den aftalte mødestruktur, evalueres efter seminaret.
På næste møde skal det drøftes, hvor møderne skal afholdes fremover.

6. Evaluering af valget til Ældrerådet:
Juridisk konsulent Marianne Bisgaard deltager under punktet.
Bjarne Hilmersson ønsker, at der nedsættes et ad hoc-udvalg, der skal se på, hvordan valget forløb.
Der blev nedsat et valgudvalg i 2016 bestående af tre repræsentanter fra Ældrerådet og tre
repræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Arbejdet i valgudvalget var baseret på
erfaringer fra forrige valg. Marianne Bisgaard orienterer om, at valgudvalget besluttede, at der
skulle foretages evaluering efter valget og forvaltningen er derfor i gang med at samle materiale,
bemærkninger fra Ældrerådet vil naturligvis indgå i evalueringen.
Ældrerådet beslutter at nedsætte et ad hoc-udvalg, følgende melder sig:
Kurt Kjerrumgaard, Bjarne Hilmersson og Dagmar Andersen. Bemærkninger skal sendes til alle tre
medlemmer inden 14 dage, Bjarne Hilmersson samler bemærkningerne sammen og sender disse til
Marianne Bisgaard.

7. Orientering og meddelelser:
Johnny Rasmussen:
Torben Jarlstrøm Clausen fra Bæredygtighedsrådet, BMF har kontaktet Johnny Rasmussen.
Ældrerådets nuværende repræsentant i Bæredygtighedsrådet er Merete Helgens. Johnny Rasmussen
er for nuværende medlem af rådet ad anden vej.
D. 5/9 2017 modtog Ældrerådet brev om indstilling af kandidat til Bæredygtighedsrådet. Ældrerådet
indstillede Merete Helgens under forudsætning af, at Merete Helgens blev valgt til Ældrerådet for
perioden 2018-2021 (se referat fra Ældrerådets møde i september).
Byrådet har på sit konstituerende møde udpeget Merete Helgens som medlem af Bæredygtighedsrådet.
Der rejses kritik af proceduren. Det slås fast, at det tidligere Ældreråd har handlet helt i overensstemmelse med gældende regler.
Anette Thysen:
Merete Helgens og Anette Thysen var på KL’s sundhedskonference d. 16/1 2018. Annette Thysen
fortæller om de forskellige sessioner på dagen.
Hovedoverskriften var Sundhedsforebyggelse.
Der blev efterlyst handlingsplan for ”Det nære Sundhedsvæsen”.
D. 6/3 2018 kommer der en ny sundhedsprofil og senere på året en ældreprofil.
Sundhedslovens §119 skaber rammer for en sund levevis.
I Island er der sket ret indgribende ting for at forbedre de unges sundhedstilstand og holde dem væk
fra tobak og alkohol, der er bl.a. indført udgangsforbud om aftenen. Det næste der skal kigges på er
de ældre.
”Folkesundhed og social ulighed i sundhed”:
Ældre skal leve længst muligt i eget liv, men flere har en eller flere kroniske sygdomme. Det der
gør os syge er bl.a. dårlig mental sundhed samt muskel- og skeletlidelser.
Der er forskel i sundhed mellem de forskellige socialklasser. Pt. er der 10 års forskel i levetid, for
25 år siden var det 5 ½ år, den sociale ulighed er fortsat stigende.
Annette Thysen fortæller, at der blev henvist til en undersøgelse fra Ålborg i 2016 der viser, at
gennemsnitsalderen i Ålborg Øst er 63 år, mens den i Hasseris er 79 år.
Det tog 1 ½ år at lave en handlingsplan og i 2017 gik man i gang. Der arbejdes efter sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Der sættes bl.a. ind med bedre oplysning om de kommunale tilbud,
udvidet sundhedsindsats i boligområderne og udvidet indsats over for borgere, der er uden for
arbejdsmarkedet.
Indslag fra Frederikshavn, Vejle og Odense:
Frederikshavn har gjort meget for at få de praktiserende læger med i arbejdet med at henvise til
kommunale tilbud. Odense har fået faste læger tilknyttet på flere plejecentre.
”Den gyldne tråd”:
Prisen blev overrakt til Esbjerg Akutteam og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Prisen fik de for at
sikre tryghed i overgangen fra sygehus til eget hjem.

Debat mellem 6 aktører:
Der var enighed om, at almen praksis skal tænkes ind i kommunernes strategi og det ser ud til, at
den nye aftale med PLO gældende fra 1/1 2018 giver bedre mulighed for det. Aftalen sikrer, at
svage patienter får flere sygebesøg i eget hjem og de praktiserende læger får større ansvar ift. at
følge op på patienter efter udskrivelse fra sygehus.
Århus er netop udpeget til frivillighedshovedstad.
Stor succes med oprettelse af sundhedshuse i flere byer.
Johnny Rasmussen:
• Der skal vælges to repræsentanter til Regionsældrerådet. Årsmøde afholdes den 23/2 2018.
Merete Helgens er for nuværende formand i rådet, der skal vælges en repræsentant mere.
• Kursus i afgivelse af høringssvar (Middelfart), tilmelding senest 26/2 2018.
• Kursus i Retsgrundlag og arbejdsopgaver d. 5/3 2018 (Middelfart), tilmelding senest d. 5/2
2018. Tilmelding via Danske Ældreråds hjemmeside. Der opfordres til, at alle nyvalgte
medlemmer tilmelder sig kurset (kurser kan ses på DÆ’s hjemmeside).
• Distributionsaftalen i forbindelse med udsendelse af ”En Venlig Hilsen” er opsagt. Der
forberedes en sag til Ældre- og Handicapudvalget, forelægges Ældrerådet, der kan afgive
høringssvar.
• Høringssvar – Genbrugshjælpemidler, svarfrist er d. 27/2 2018.
• Intro-seminar d. 8/2 – 9/2 2018:
Johnny Rasmussen gennemgår program for dagene.
5 arbejdsgrupper = 1 FU-medlem + 2 menige medlemmer i hver gruppe.
Formålet med dagene er at komme tættere på hinanden og sætte alles kompetencer i spil. FU
samler input og der oprettes derefter arbejdsgrupper, der skal dække forskellige områder.
Der skal udarbejde værdigrundlag / vision for Ældrerådets arbejde.
Merete Helgens:
• Ester Thomsen og Merete Helgens har deltaget i møde vedr. digitale ansøgningsskemaer til
ældreboliger, har afgivet mange kommentarer, skemaerne kommer i ny udformning.
Ester Thomsen:
• Har været til møde hos Demens i Centrum d. 14/12 2017.
REHPA, Nationalt videnscenter for rehabilitering og palliation gennemførte i 2017 en
national kortlægning af rehabiliteringsindsatsen ved demens i Danmark, dette skete ved
digitale spørgeskemaer til kommuner og demensklinikker samt telefoninterviews. Deltog i
fokusgruppeinterview sammen med en pårørende, en frivillig, teamlederen fra Demens i
Centrum samt en medarbejder fra Byhuset. Jette Thuesen fra SDU ønskede at supplere de
kvalitative data med et fokusgruppeinterview. Det var meget givende at høre, hvordan de
berørte borgere så på rehabiliteringen. 2. fase af forskningsprojektet startede i januar 2018
og Ældrerådet vil blive holdt orienteret.
Dagmar Andersen:
• Ældre- og Handicapudvalget holder møde ca. hver 14. dag – dagsordener og referater kan
ses på kommunens hjemmeside.
• Tilgængelighed i forbindelse med byfornyelse i midtbyen, arbejdsgrupperne påpeger ting
under processen.
• Seniorhuset – status ændres fra kommunal til selvstændig enhed.
Hele Ældrerådet kan deltage Seniorhusets i generalforsamling.

8. Økonomi:
Budget er endnu ikke meldt ud.

9. Eventuelt:
Kurt Kjerrumgaard ønsker synlighed af Ældrerådets arbejde og foreslår, at der afholdes et seminar
for alle Ældreråd på Fyn. Påpeger desuden, at Ældrerådets hjemmeside trænger til fornyelse.
Helle Oldefar orienterer om, at hun har modtaget en skriftlig henvendelse fra en ansat i Ældre- og
Handicapforvaltningen vedr. arbejdsvilkårene på et plejecenter.

