Årsberetning for ældrerådet I
Vesthimmerlands kommune 2018.
Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, har i 2018 opnået gode resultater til gavn for alle os
ældre i kommunen.
Gode resultater kommer ikke af sig selv. Der har for mig at se, været udvist en utrolig vilje og evne
til samarbejde imellem alle, der beskæftiger sig med ældreemnerne.
Uden positivitet fra medlemmerne i ældrerådet, sundhedsudvalget, byrådet, Borgmester Per Back
Laursen, sundhedsforvaltningen generelt og Else Marie Simonsen og Per Nielsen Elb i
særdeleshed, havde resultaterne ikke været de samme!
Der har fra regeringens side næsten i hele 2018, være raslet med sablerne om en ny
sundhedsreform. Den kom ikke i 2018, men små tiltag og rigtig mange rygter, har fyldt meget.
Året har været præget af etablering af kommunens forpligtigelse til at etablere akutfunktioner, der
frit oversat, er blevet til akutpladser, men den sundhedsmæssige bemanding der er nødvendigt.
I skrivende stund, har det vist sig, at de to akutpladser der er etableret på plejehjemmet
Højgaarden i Farsø, er tilstrækkeligt. Fremtiden er sikret, da der meget let kan etableres 8 pladser
yderligere, såfremt behovet viser sig.
I året, har vi i ældrerådet måtte acceptere, at den tekniske afdeling i vores kommune, arbejder
med langsigtede tidsplaner, når det gælder ujævne og skæve fortov, der er til gene for alle
gangbesværede. En konkret henvendelse om fortovene i Hvalpsund, har ikke medført aktivitet.
Kvalitetsstandarden for voksne hjemmeboende, er blevet videresendt til kommunalbestyrelsen
med ældrerådets anbefaling, idet der i kvalitetsstandarden tages højde for et acceptabelt
serviceniveau.
Afdelingen for forebyggelse har i året haft ældrerådets opmærksomhed. Konkret har vi fokuseret
på visitation, hjælpemidler, kørsel til læge/speciallæge og flexhandicap, genoptræning,
forebyggende hjemmebesøg og generel sundhedsfremme og forebyggelse.
Ældres mund- og tandhygiejne er vigtig for en sund alderdom generelt. Ældrerådet har haft
kontakt med tandplejen i kommunen. De aktuelle tiltag er accepteret af ældrerådet, som tager
emner op til yderligere fokus én gang årlig.

Ældrerådet er orienteret om de 28 magtanvendelser, der er foregået, og har taget dem til
efterretning.
Det er stadig behagelig læsning for ældrerådet, når tilsynsrapporterne for kommunens plejehjem
bliver forelagt os. Ikke blot plejehjemmene, men også den private leverandør og den kommunale
hjemme- og sygepleje fungerer meget tilfredsstillende. En tidlig indsats for år tilbage, har medført
at fejlmedicineringen er svundet ind til et minimum. Ældrerådet følger processen detaljeret, da én
pille i den forkerte mund, er én for meget.
Med afsæt i Den Nationale Demenshandleplan(DND) frem til 2025, har kommunen udarbejdet en
lokal demenshandleplan, der skal understøtte kommunens arbejde med demensområdet bredt
set og som skal virke som strategisk rettesnor for de konkrete initiativer og indsatser, der arbejdes
med på demensområdet. Demenshandleplanens revision er af ældrerådet hilst velkommen og
kan anbefale, at den videre sendes til kommunalbestyrelsen.
I forbindelse med en tragisk brandulykke på Djursland, har ældrerådet orienteret sig, hvorvidt
Vesthimmerlands kommunes plejehjem opfylder gældende regler for brandsikkerhed.
Brandmyndighederne har orienteret ældrerådet om, at alle nuværende ABA-anlæg på alle
plejehjemmene opfylder de brandmæssige krav i bygningsreglementet.
Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, har meget brug for at orientere sig om nationale
nøgletal. Det er vigtigt at vide, hvor vores kommune befinder sig med serviceniveauet for ældre.
På landsplan befinder vores kommune på et acceptabelt niveau generelt.
På ældrerådets august møde, var det det kommende budget der var agendaen. 17 konkrete
forslag var til høring, og ud af dem var der kun 4 som ældrerådet ikke kunne anbefale. Det vil her
føre for vidt at beskrive dem alle. Interesserede vil kunne orientere sig på Vesthimmerlands
kommunes hjemmeside, under ældrerådet referat fra 23. august 2018 pkt., 69.
Her sluttelig, vil jeg tillade mig, at beskrive et par nationale betragtninger, og evt. følger for
Vesthimmerlands ældrebefolkning.
Vi har taget hul på 2019, og dermed på et år, som sandsynligvis vil byde på sundheds politiske
omvæltninger, som også vil påvirke ældreområdet. Her tænker jeg først og fremmest på
regeringens udspil til en sundhedsreform, som blev præsenteret onsdag den 16. januar. Vi ved
endnu ikke så meget om, hvordan sundhedsvæsnet rent konkret bliver ændret, da udspillet skal
forhandles politisk, men vi har da fået nogle overordnede ledetråde.
Regeringens analyse tager afsæt i den øgede ældrebefolkning og det stigende antal kroniske
sygdomme og ældre medicinske patienter, og det, som p.t er fremlagt, mener vi i ældrerådet, er
helt rigtigt. Det samme er målsætningen om, at flere ældre skal hjælpes i eller tæt på hjemmet, så

de kan undgå indlæggelse på sygehus. Men det er vigtigt at sige, at det skal ske uden at gå på
kompromis med kvaliteten!
Regeringen forestiller sig 21 sundhedsfællesskaber, som får til opgave at inddrage patienter,
pårørende og borgere. Det er som udgangspunkt positivt, men at ældrerådene ikke eksplicit er
nævnt som en part, der skal inddrages og have høringsret. Det bliver noget af det, vi kommer til at
kæmpe for, og jeg har allerede nævnt det for både innovationsministeren og sundhedsministeren,
som jeg var til møde med den 30. januar d.å. om netop udspillet til sundhedsreform.
Starten af januar bød på en landspolitisk sejr til ældrerådene. Vi var de første, som i efteråret 2018
gjorde ældreminister Thyra Frank opmærksom på det uhensigtsmæssige i et lovforslag fra
regeringen om afskaffelse af kommunale tilsynspolitikker i hjemmeplejen. Vedtagelsen af
lovforslaget ville have været et demokratisk tilbageskridt, og det lyttede ministeren til, da jeg
bragte sagen op. I stedet for ministerens forslag om revision hvert 4.år, forbliver det efter vores
ønske til årlig revision.
En anden politisk sag, som samtidig også er utrolig vigtig for os ældre borgere her i kommunen, er
akutpladser uden egenbetaling og med kvalitet. I forhold til egenbetalingsdelen, så er der sket det,
at sundhedsminister Ellen Trane Nørby har udsendt udkast til en ny bekendtgørelse og vejledning
om kommunale akutfunktioner, hvori det præciseres, at kommunerne ikke må tage betaling for
kost, linned, tøjvask o. lign. for borgere, som opholder sig på en kommunal akutplads. Tilbage står
så det med kvaliteten af akutfunktionen, hvor Vesthimmerlands kommune fra 2018 har skullet
leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktionen. Dette emne vil vi selvfølgelig i
ældrerådet være meget opmærksomt på.
På ældrerådets vegne.
Erik Stagsted

