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27.69.40-A00-1-15 

24.        Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 

Beslutning 

Godkendt. 

  

29.00.00-A00-1-15 

25.        Strategi for borgerinddragelse og samskabelse i Sundhed og 
Omsorg 

Resumé 

I Sundhed om Omsorgs Strategi og Handleplan for 2015 er udtrykt et ønske om, at ud-

arbejde en overordnet strategi for borgerinddragelse og frivillighed. 

  

  

Bilag 

 Strategi udkast 3 udg 16042016 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe i Sundhed og Omsorg har udarbejdet et udkast til en Strategi for bor-

gerinddragelse og samskabelse i Sundhed og Omsorg. Udkastet er udarbejdet på bag-

grund af nyere litteratur om emnet og ideer fra andre kommuner under hensyn til Struer 

Kommunes værdier. 

  

Socialudvalget drøftede og godkendte den 12. maj 2016 udkast til strategi for borger-

inddragelse og frivillighed. 

  

Strategien er vedhæftet som bilag. 

  

Funktionsleder Yvonne Villadsen deltager i drøftelsen af dette punkt fra kl. 13.00. 

Beslutning 

Funktionsleder Yvonne Villadsen fortalte om baggrunden for arbejdet med udarbejdelse 

af en strategi for inddragelse af civilsamfundet samt orienterede om indholdet af den 

udarbejdede strategi. 

  

Eventuelle kommentarer fra ældrerådet vil efterfølgende blive forelagt for den arbejds-

gruppe der har været nedsat. 

Gruppen vil derefter tage fat på implementering af tankerne bag strategien. 

  

Ældrerådet stillede uddybende spørgsmål. 

  

Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Strategi_udkast_3_udg_16042016.pdf
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Overordnet er der mange fine visioner og tanker bag. Mere konkrete tanker og eksem-

pler efterlyses. 

  

Det er vigtigt, at frivillige ikke overtager kerneopgaver fra kommunens personale. Det er 

ligeledes vigtigt, at tage stilling til hvorledes fagligheden sikres, hvis frivillige skal bidra-

ge til løsning af kerneopgaven. 

  

Det er yderst relevant, at stille sig selv det sprøgsmål, hvor mange frivillige der er om 

f.eks. 10 år. Dette på baggrund af, at medarbejdere i dag skal være på arbejdsmarkedet 

længere end tidligere generationer. 

  

Der blev ytret bekymring om, om indholdet af strategien kan implementeres når kom-

munen samtidig skal finde betydelige besparelser. 

  

Strategien vil først kunne komme til at virke hvis og når, de enkelte enheder ændrer 

deres måder at tænke og handle på. Det kunne være en bekymring, om det faktisk er 

muligt at realisere strategien. 

  

Det bekymrer ældrerådet, at der i beskrivelsen lægges op til, at opgaven er i centrum og 

ikke mennesket. 

  

Der stilles spørgsmål ved anvendelse af ordet empowerment. Fremmedord bør generelt und-
gås.  
  

27.69.40-A00-1-15 

26.        Besparelsesforslag 2017 

Bilag 

 Besparelsesforslag - Sundhed og Omsorg til ØK 

Sagsfremstilling 

Centerchef Lars Olesen deltager i mødet fra kl. 13.45 - 14.30. 

  

Fremsendte besparelsesforslag fra Sundhed og Omsorg gennemgås. 

Beslutning 

Sparekravet for 2017 hedder 20 mio. kr. for hele kommunen. Sparekravet for Sundhed 

og Omsorg er 4.488.316 kr. 

  

Lars Olesen fortalte om processen omkring arbejdet med besparelsesforslag. Der har 

været tale om en involverende proces, hvor alle enheder har bidraget med forslag. 

Der har været set på struktur, udbud, organisering og effektivisering. 

Desuden redegjorde Lars for udviklingen i antallet af ældre, sund aldring, forventninger 

til udviklingen af antallet af demente, medarbejdertilfredshedsundersøgelse samt rekrut-

teringsvanskeligheder.  

  

Der har været set på uforbrugte midler samt på serviceniveauet. 

  

Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Besparelsesforslag__Sundhed_og_Omsorg_til_OeK.pdf
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Byrådet behandler besparelsesforslagene på budgetkonference i slutningen af august 

2016. 

  

Lars omdelte oversigt over besparelsesforslag som er sendt videre til politisk drøftelse. 

Forslagene blev gennemgået enkeltvis. 

  

Ældrerådet giver udtryk for, at det ikke vil være acceptabelt at gennemføre en række af 

de besparelsesforslag der påvirker borgerens mulighed for at leve et værdigt liv.  

  

Ældrerådet mener ikke at yderligere besparelser på den personlige pleje kan accepteres. 

  

Ældrerådet ønsker at drøfte besparelsesforslag med socialudvalget på dialogmøde den 7. 

september 2016. 

  

  

  

  

  

  

  

85.00.00-G01-4-16 

27.        Orientering - Styrelsen for Patientsikkerhed  

Bilag 

 Ældrecenter Solvang tilsynsrapport 2015 

 Struer kommune årsrapport 2015 

 Plejehjemmet Solglimt tilsynsrapport 2015 

 Plejehjemmet Rosengården tilsynsrapport 2015 

 Plejeboligerne Bøgelund tilsynsrapport 2015 
 Enggårdcentret tilsynsrapport 2015 

Socialudvalg indstiller, 15. juni 2016, pkt. 70: 

at rapporterne bliver forelagt Ældrerådet, hvorefter punktet fremsendes til byrådets 

behandling 

  

Sagsfremstilling 

Socialudvalget den 15. juni 2016: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget tilsyn på 5 af Struer Kommunes plejehjem 

og plejecentre i 2015. 2 af kommunens plejehjem og plejecentre var fritaget for tilsyn. 

  

Den samlede konklusionsrapport samt rapport fra de enkelte institutioner vedlægges. 

  

Rapporterne vil efterfølgende blive forelagt Ældrerådet i Struer Kommune. 

 

Administrationen indstiller, 15. juni 2016, pkt. 70: 

til drøftelse. Endelig behandling i Struer Byråd. 

  

Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Aeldrecenter_Solvang_tilsynsrapport_2015.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_2_Struer_kommune_aarsrapport_2015.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_3_Plejehjemmet_Solglimt_tilsynsrapport_2015.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_4_Plejehjemmet_Rosengaarden_tilsynsrapport_2015.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_5_Plejeboligerne_Boegelund_tilsynsrapport_2015.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_6_Enggaardcentret_tilsynsrapport_2015.pdf
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Afdelingsleder Grethe Riksted orienterer om indholdet af tilsynsrapporterne fra kl. 14.45. 

  

  

Beslutning 

Embedslægeinstitutionen har ændret navn til Styrelsen for patientsikkerhed. 

  

Der har været 5 tilsyn på kommunens plejehjem/plejecentre i 2015. 

I en enhed har tilsynet ikke fundet anledning til bemærkninger. 

I en enhed fandt tilsynet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for 

patientsikkerheden. 

  

I tre enheder har tilsynet fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæs-

sige risici. 

De risici der er fundet handler om dokumentation, medicin, varetagelse af helbredsmæs-

sige interesser. 

Der er i alle tre enheder udarbejdet handleplaner som skal medvirke til at minimere risi-

koen for fejl og mangler. 

  

Folketinget har truffet beslutning om, at der fra 2017 laves tilsyn i flere enheder end det 

tidligere har været tilfældet. Der vil fremover være fokus på enheder hvor der kan være 

risiko for patientsikkerheden. Det betyder, at alle enheder der arbejder med opgaver der 

kan påvirke patientsikkerheden fremover vil kunne få tilsyn.  

  

00.01.00-A00-9-16 

28.        Dialogmøde med Socialudvalget 

Bilag 

 Invitation 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget inviterer, i lighed med tidligere år, til dialogmøde den 7. september 2016 

kl. 16.30 på Gimsinghoved, Tagskægget. 

  

 Invitation vedhæftet. 

Beslutning 

Ældrerådet beder om, at dagsorden til dialogmødet udsendes inden den 30. august, så-

ledes at det er muligt at drøfte indholdet af denne dagsorden på ældrerådets møde den 

30. august. 

  

27.69.40-A00-1-15 

Bilag/Punkt_28_Bilag_1_Invitation.pdf
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29.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

 Regnskab pr. 8.8.2016.xlsx 

Beslutning 

Oversigt over forbrug af ældrerrådets konto. 

  

Tryg Fonden har sendt materiale omkring besøgshunde. Dorthe sørger for at plejecen-

trene bliver orienteret om tilbuddet. 

  

Der blev omdelt forslag til program for ældrefestenden 1. september. Anna-Marie giver 

Dorthe besked når hun har læst korrektur. 

  

Valg til ældreråd 2017 drøftes på ældrerådsmøde i september. 

  

27.69.40-A00-1-15 

30.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet til referat. 

  

 

 

Bilag/Punkt_29_Bilag_1_Regnskab_pr_882016xlsx.pdf
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