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Side

290 Siden sidst
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referat fra Ældrerådsmødet den 29. august 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.


Referatet fra Ældrerådsmødet den 29. august 2016 blev godkendt.

Orientering v/Birthe Høfler:


Birthe har talt med Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach.
Planen er, at Lena fortsætter, når Frivillighedscentret er etableret
som forening.

Møder i Danske Ældreråd:





Valgtemadag i Næstved den 12. oktober 2016 hvor Birthe Høfler,
Karsten P. Smith og rådets sekretær deltager.
Vingsted, Vejle den 9. november 2016 - konference med fokus
på tilgængelighed og ulighed blandt ældre. Karsten P. Smith, Lilly
Meisner og Jens Kierkegaard overvejer deres deltagelse og melder tilbage til Birthe snarest muligt.
Ældrerådets infomationshæfte kommer i løbet af 14 dage. Tidligere har hæfterne været opbevaret på Birkehøj. Rådets sekretær
finder ud af, om det er muligt igen.
Jens Kierkegaard fremsatte forslag om, at teksterne i infomationshæftet brændes over på cd´er som "lydbog" af hensyn til
blinde og svagtseende borgere. Birthe undersøger dette.
Birthe laver også en fordelingsliste over hvem og hvor hæfterne
skal deles ud.



Karsten P. Smith spurgte, om medlemmerne af Ældrerådet kan få
printerpapir fra kommunen, hvilket tidligere har været ført til referat. Ifølge Tina Mørk er det ok.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:




Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 29. august 2016.
Status v/formand Birthe Høfler.
Ældrepolitisk konference den 9. november 2016.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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291 Patientsikkerhedstilsyn - årsrapport 2015
29.09.20-G01-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om patientsikkerhedstilsyn 2015 på Egehaven, Brohøj og
Stevnshøj.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Tina Mørk orienterede om sikkerhedstilsynene, som er udført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved tilsynene vurderes den sundhedsmæssige
indsats i forhold til den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering. Rapporten er fra 2015 – og de få fejl og mangler, som er beskrevet, var relateret til manglende dokumentation, hvilket der er rettet op
på nu.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den tidligere embedslægeinstitution er kommet under Styrelsen for Patientsikkerhed og tilsynene hedder nu patientsikkerhedstilsyn.
Der er i 2015 foretaget tilsyn på Egehaven, Brohøj og Stevnshøj.
Konklusionen er, at der er fundet få fejl og mangler, der samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.
Alle 3 plejecentre opfylder kravene til at blive undtaget for tilsyn i 2016.
Plejecentrene Hotherhaven og Plushøj havde med samme begrundelse
ikke tilsyn i 2015, men skal have tilsyn i år.
Der blev følgende fejl/mangler:







Manglende skriftlig instruks for samarbejdet med de praktiserende læger, der beskriver personalets ansvar og opgaver i samarbejdet med de behandlende læger.
I 3 journaler var det ikke tydeligt evalueret på en sygeplejefaglig
indsats.
I 1 journal var der ikke en samlet oversigt over beboerens sygdomme.
I 3 medicinæsker var der ikke overensstemmelse mellem antallet
af tabletter i æsken og på medicinskemaet.
I 2 tilfælde var holdbarhedsdatoen på medicinen overskredet.
I 2 tilfælde var der ikke anbrudsdato på medicinen.
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Der er handlet på alle fund og taget de fornødne og relevante tiltag for
at undgå gentagelser.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Årsrapport Stevns 2015
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292 Lovpligtigt kommunalt tilsyn på plejecentre og udegrupper 2015
27.42.00-K09-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om gennemførte lovpligtige kommunale tilsyn på Stevns
Kommunes 5 plejecentre og 2 hjemmeplejegrupper i efterår/vinter
2015.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Orientering v/Tina Mørk:




Tilsynene er blevet udført af interne medarbejdere. I øjeblikket
er Stevns Kommune i gang med at undersøge, om et eksternt
firma fremadrettet skal udføre tilsynene. Dette er Ældrerådet positive over for.
Der arbejdes altid på opfølgning af tilsynene– f.eks. er der ansat
ny ledelse på Brohøj.

Der var enighed i Ældrerådet om, at resultaterne af tilsynene er positive,
og at det af rapporterne fremgår, at personalet på plejecentrene og i
udegrupperne gør et rigtig godt stykke arbejde. Ældrerådet værdsætter
personalets arbejde - og ønsker at denne tilbagemelding gives videre til
de enkelte personalegrupper.
Orienteringen i øvrigt blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
I henhold til Servicelovens § 151, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen
hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre/plejeboliger og udegrupper. Tilsynet omfatter indsatsen over for
de borgere, beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.
De uanmeldte kommunale tilsyn er i 2015 ført af en visitator og Stevns
Kommunes myndighedsleder.
Rapporterne fra de enkelte tilsyn har været tilstillet lederne på de enkelte plejecentre og ude grupper til kommentering, med henblik på afklaring af eventuelle misforståelser eller faktuelle fejl.
Sammenfatning af tilsynets konklusioner og anbefalinger vedrørende
plejecentre
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De fem tilsyn på plejecentrene Hotherhaven, Egehaven, Brohøj, Plushøj
og Stevnshøj har givet anledning til følgende sammenfatning af konklusioner og anbefalinger:
Overordnet er det tilsynets opfattelse,






at beboerne på kommunens plejecentre generelt har det godt, og
modtager en tilfredsstillende pleje og omsorg.
at den skriftlige dokumentation i Care generelt bliver ført tilfredsstillende.
at medarbejderne og teamlederen på de enkelte plejecentre er
engageret i, og yder en god indsats for, at dagligdagen kan blive
bedst mulig for beboere, pårørende og personalet.
at kommunens plejecentre generelt er hensigtsmæssigt indrette
og pænt vedligeholdt både inde og ude.
at opmærksomheden skal rettes mod Brohøj, hvor der på trods
af tilsynets henstilling ikke følges op på instrukser, procedurer og
retningslinjer, og hvor der ikke systematisk gives den fornødne
vejledning til sundhedspersonalet om denne betydning.

Plejecenterlederne og medarbejderne anbefales at fortsætte den igangværende indsats på det enkelte plejecenter for til stadighed at sikre beboerne, de pårørende og personalet de bedst mulige forhold i dagligdagen.
Der er som følge af tilsynets konklusioner efterfølgende for Brohøj gennemført en række tiltag som fremadrettet sikrer, at der systematisk
følges op samt gives den fornødne vejledning til sundhedspersonalet.
Sammenfatning af tilsynets konklusioner og anbefalinger vedrørende
udegruppen
De to tilsyn i hjemmeplejegrupperne Nord og Midt har givet anledning til
følgende sammenfatning af konklusioner og anbefalinger:
Overordnet er det tilsynets opfattelse,




at borgerne i kommunen som er visiteret til praktisk og/eller personlig hjælp generelt har det godt, og modtager en tilfredsstillende hjælp.
at den skriftlige dokumentation i Care generelt bliver ført tilfredsstillende.
at medarbejderne og lederen af det enkelte område er engageret
i og yder en god indsats for, at hjælpen kan blive bedst mulig for
de borgere, som har behov for hjælp.

Lederne af områderne Midt og Nord og medarbejderne anbefales at fortsætte den igangværende indsats for til stadighed at sikre, at borgerne
modtager den bedst mulige praktiske og/eller personlige hjælp i eget
hjem.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
2015 Tilsyn Stevns Kommune - Samlet afsluttende rapport-udegrupper
Bilag 4 Konklusion og anbefalinger 2015
Lovpligtigt kommunalt tilsyn 2015 Hotherhaven
Lovpligtigt kommunalt tilsyn 2015 Egehaven
Lovpligtigt kommunalt tilsyn 2015 Brohøj
Lovpligtigt kommunalt tilsyn 2015 Plushøj
Lovpligtigt kommunalt tilsyn 2015 Stevnshøj
Bilag 3 Skematisk oversigt over udvalgte tilsynsresultater 2015
Bilag 2 Oversigt over deltagere i kommunale tilsyn 2015
Bilag 1 Oversigt over uanmeldte tilsyn 2015
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293 Magtredegørelse - Døgnplejen 2015
27.66.08-G00-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om indberetning vedrørende magtanvendelse i Døgnplejen
for 2015.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
I forbindelse med dette punkt efterspurgte ældrerådet en definition på
magt. Tina Mørk fortalte, at alle former for magt skal indberettes som
magtanvendelse, men det kan f.eks. være:



At tage fat om en dement borger, som er ved at gå væk fra et
plejecenter.
Opgaver omkring personlig hygiejne, hvor borgeren f.eks. modsætter sig et bad.

Tina fortalte i øvrigt at:





Det er meget sjældent, at der bruges magt overfor borgere i eget
hjem.
Chip, i forhold til demente borgere, kun må anvendes, når borgeren har givet sit samtykke til dette eller ikke modsætter sig det.
Demenskoordinator bliver involveret, hvis der f.eks. søges om en
sele til fiksering.
Borgeren altid kan klage over magtanvendelse.

Orienteringen blev taget til efteretning.
Sagsfremstilling
I henhold til lov om magtanvendelse (SEL § 125-129) er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for.
Beretning om indgreb skal forelægges årligt for kommunalbestyrelsen.
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan alene
iværksættes over for den personkreds, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig.
Indgreb efter denne bestemmelse forudsætter en individuel vurdering af
indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes
helbredstilstand.
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Vedlagt oversigt over indberetninger i 2015. Oversigten viser, at 20
borgere har ansøgt og fået GPS. Fastholdelse i hygiejnesituationer skal
indberettes hver gang, dette forklarer antallet af fastholdelser, som er
anvendt overfor 3 personer.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Oversigt over anvendelse af magt fordelt på de forskellige distrikter 2015
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294 Værdighedsmilliard - anvendelse af midler 2017
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådsmødet den 29. august 2016 blev det besluttet, at Ældrerådet på dette møde kan komme med forslag og idéer for anvendelse af
værdighedsmidler 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Komme med forslag og idéer til anvendelse af værdighedsmidlerne for 2017.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Ældrerådet spurgte ind til aktivitetstimer på plejecentrene, som i deres
eksisterende form bliver fjernet. Tina Mørk fortalte, at man påtænker en
mere pædagogisk tilgang til de aktivitetstimer, som finansieres via værdighedsmidlerne, og at aktiviteter ydermere skal have udgangspunkt i
borgerens livshistorie og interesser.
Efterfølgende var der en drøftelse af hjemmehjælp – og selve planlægningen af hjælpen, da Ældrerådet lægger stor vægt på, at det må kunne
lade sig gøre, at give borgeren besked, om der f.eks. bliver gjort rent
formiddag eller eftermiddag. Tina Mørk orienterede rådet om, at område
Midt og Nord lægges sammen under en leder, for bedre at kunne planlægge på tværs af områderne rent geografisk, men også for at ensarte
serviceniveauet hos borgerne.
Efter drøftelsen blev Ældrerådet enige om følgende forslag til redegørelsen for 2017:











Fælles aktiviteter på plejecentrene.
Faste aktiviteter for hjemmeboende borgere.
Mere træning - især pointeres vigtigheden af den daglige træning.
Bedre planlægning:
o Så borgerne ved, om der gøres rent formiddag eller
eftermiddag.
o Så det er den samme hjælper, som kommer.
Mere tid til rengøring i private hjem.
At ledelse og personale planlægger aktiviteter – f.eks. en som
kan læse op.
Musikeftermiddage – som rigtig mange savner.
Mere personale på dagcentre.
Mulighed for af borgeren deltager i daglige aktiviteter – f.eks.
madlavning.
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Mulighed for at borgeren får mere medbestemmelse i forhold til
døgnrytme - f.eks. sengetider og hvornår vedkommende skal
spise.

Karsten P. Smith opfordrede alle til at læse en artikel i Jyllandsposten
vedr. værdighedspolitik.
Sagsfremstilling
På Ældrerådsmødet den 29. august 2016 bad Tina Mørk medlemmerne
om at overveje, hvilke tiltag og initiativer rådet finder vigtige i forhold til
anvendelse af værdighedsmidlerne i 2017.
Senest den 15. november 2016 skal Sundheds- og Ældreministeriet have modtaget redegørelsen for anvendelse af 2017 midlerne.
Ældrerådet skal drøfte, hvilke forslag og idéer der ønskes arbejdet ind i
redegørelsen for 2017.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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295 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Orientering v/Tina Mørk - herunder:




At den politiske behandling af budget 2017 er igang.
At der i budget 2017 foreligger forslag om at afsætte midler til
klippekortordning, den ældre medicinske patient og fast tilknyttet
læge på plejecentrene.
Omorganisering i hjemmeplejen.

Ældrerådet havde en del spørgsmål til den praktiske udførsel af opgaver
og planlægningen i døgnplejen, samt hvor syg/dårlig en borger skal være, før man får yderligere hjælp. Derfor blev det besluttet at sætte
Døgnpleje på dagsordenen til det næste møde i Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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296 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
SSU´s dagsorden tages til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Orientering v/Tina Mørk:
SSU besøger på næste møde den 21. september KAS. Udvalget vil blive
orienteret om arbejdet på korttidspladserne, og hvordan problematikken
omkring hurtigere udskrivning fra sygehusene stiller større krav til personalet, og hvor meget de skal kunne rent fagligt. Derudover vil der
være en drøftelse af planerne om et kommende rehabiliteringscenter og
træningsfaciliteterne/tilbud.
Ældrerådet spurgte hvordan plejepersonalet orienteres om, at en borger
bliver udskrevet. Tina fortalte, at hospitalet ved udskrivning sender advis om udskrivelsen elektronisk.
Udover ovennævnte er følgende på dagsordenen til SSU´s møde den 21.
september 2016:







Praksisplan – samarbejde med praktiserende læger. Hvis budgetforslag godkendes kan det nuværende samarbejde med lægerne
udbygges, så der tilknyttes en fast læge til plejecentrene. Samtidig vil lægen kunne indrages i forbindelse med kompetanceafklaring af personale, personlige samtaler med borgerne samt i dialog omkring hvordan de nationale mål – herunder lægedækning i
yderkommuner og telemedicin - kan nås.
Status vedr. tomgangshusleje - opfølgning på rappport fra 2015.
Nogle ældreboliger bliver brugt til akutboliger for borgere med
sociale udfordringer.
Ankestyrelsens afgørelser 2014 - 2015. Disse afgørelser ligger
stabilt i Sundhed & Omsorg i forhold til tidligere år og sammenlignet med andre kommuner. Vigtigt i forhold til principafgørelser
som bruges og skal følges af alle kommuner.
Ansøgning af midler til genoptræningsområdet. I denne forbindelse havde Ældrerådet en drøftelse omkring flytning af KAS til
Stevnshøj og istandsættelse kontra fornyelse af de nuværende
faciliteter.

Orientering om ny plejecenterstruktur hvor Tina på spørgsmål om besparelser af personaleressourcer, fortalte, at det kommer til at ske ved
naturlig afgang, eller ved at personalet tilbydes stillinger andre steder i
Døgnplejen.
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Ud over borgermøderne i august har der også været informationsmøder
på alle plejecentrene. Bruger/pårørenderådene er nu inviteret til informationsmøder.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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297 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Følgende punkter på PTU´s dagsorden blev gennemgået:



Evaluering af busplaner.
Etablering af en anden indkørsel til Egehaven.

Ældrerådet spurgte ind til:



Hvor langt sagen omkring belægning på Torvet i Store Heddinge
er kommet. Rådets sekretær kontakter Bjørn Voltzmann om dette.
Strøbyhjemmet. Tina fortalte, at Teknik og Miljø arbejder på noget materiale, som kan danne grundlag for en beslutning om
fremtiden.

Sagsfremstilling
Efter aftale med Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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298 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-3-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ældrerådet havde en drøftelse af deres budget for 2017, hvor Karsten P.
Smith, Oda Petersen og Birthe Høfler havde lavet et budgetforslag på
120.000. Forøgelsen på 2.000 kr. begrundes med, at der er ældrerådsvalg til næste år, og at Ældrerådet i den forbindelse forventer nogle flere
udgifter i forbindelse med bl.a. afholdelse af borgermøder op til valget.
Budgetforslaget blev godkendt og sendes videre til kommunen.

Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:

Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 05.09.2016
Kontingent Danske Ældreråd

3.341

Diæter og kørselsgodtgørelse

32.230

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

1.030
16.180

Annoncering
Repræsentation

Restbudget

65.219

Ældrerådet har under dette punkt fremsat ønske om, at komme med
forslag til deres budget 2017.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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299 Eventuelt
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Datoen for indstillingsmødet for § 79 - ældreområdet, som var planlagt
til den 2. november 2016 bliver forsøgt flyttet til den 21. eller 24. oktober kl. 10 – 12 - af hensyn til mødeplanen.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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