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16.        Godkendelse af referat fra møde den 26. februar 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  
 

29.09.15-A00-19-13 

17.        Orientering: Utilsigtede hændelser 2017 

Bilag 

• Utilsigtede hændelser Årsrapport -Struer 2017 

Sagsfremstilling 

Risikomanager Aniette Weibrecht har udarbejdet vedlagte årsrapport omkring utilsigtede 
hændelser for 2017. 
  
Utilsigtede hændelser er sundhedsvæsenets læringssystem, hvor både sundhedsprofes-
sionell og patienter kan rapportere hændelser der kan være skadevoldende for patienter. 
Formålet med rapporteringen er at opnå læring og forebygge at lignende hændelser kan 
ske igen. 
  
Antallet af rapporteringer har ligget stabilt på omkring 280 hændelser de seneste to år.  
  
Centerchef Lars Olesen deltager i mødet fra kl. 15.00 - 15.30 og orienterer om indholdet 
af rapporten. 
  

Beslutning 

Lars gennemgik data fra vedlagte rapport omkring utilsigtede hændelser. 
  
Såvel medarbejdere som pårørende kan indrapportere utilsigtede hændelser. 
  
Hvordan afgøres om der er tale om en hændelse betragtes som "Mild", "Ingen skade" 
eller "Moderat"? 
Dorthe undersøger hos Aniette. 
  
Et ældrerådsmedlem efterspørger svar på om tallene er relativt store eller små i forhold 
til f.eks. forholdet mellem antal medicingivninger og antallet af fejl med medicintering. 
  
Ud over ovenstående blev orienteringen taget til efterretning. 
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18.        Midler til bedre bemanding på ældreområdet 

Resumé 

Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem 
til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. 
  
Kommunerne har siden finanslovens vedtagelse kunnet overveje anvendelsen af midler-
ne efter formålet. Midlerne skal som bekendt anvendes til et løft af ældreområdet til en 
bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejde-
rens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjuste-
ring af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere. 
  
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021, formelt via en statslig pulje, på baggrund af 
årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og 
udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Den statslige pulje fordeles i 2018 – 2021 
mellem kommunerne, på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. 
  

Sagsfremstilling 

Sundhed og Omsorg stiller forslag om, at tilføre midlerne til en bedre bemanding på ple-
jecentrene, ved: 
  

1. at øge medarbejderes timetal til fuldtidsansættelse 
2. en øgning af relevante timetal efter medarbejderes ønske, arbejdspladsens behov 

og midler til rådighed 
3. at gennemføre nyansættelser af personale 

  
Ved at skabe et større medarbejderfremmøde, er der en forventning om, at kunne bedre 
medarbejdernes trivsel og imødekomme sygefravær, hvilket kan medvirke til færre aflø-
sere omkring beboerne. 
  
Ved at have mulighed for et større fremmøde, vil der samtidig være mulighed for bedre 
at skabe rum til implementere forventede faglige tiltag "i bund" og skabe læring, der kan 
imødekomme beboernes mere og mere komplekse sygdomsforløb. 
  
Der har været forespørgsel hos medarbejderne i plejeboligerne vedrørende ønske om et 
øget timetal. Der er stor interesse herfor.  
Øgning af medarbejdernes timetal, vil ske efter aftale med funktionslederne på de enkel-
te plejecentre 
  
 
 
Administrationen indstiller, 6. marts 2018, pkt. 40: 
at sagen sendes til høring i ældrerådet 
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Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 6. marts 2018, pkt. 40: 
  

Økonomi 

Struer Kommunes andel af puljen er 2.316.000 kr., hvoraf der skal afsættes 15.000 kr. 
til revision og administrative opgaver vedr. ansøgning og redegørelser. 

Beslutning 

Lars orienterede om, at indstillingen til det politiske niveau går på at bruge de bevilgede 
midler til en bedre normering på plejecentrene. 
Der vil blive tale om såvel øgning af arbejdstid som nyansættelser. 
  
Ældrerådet har følgende forslag som videresendes til Social- sundheds- og arbejdsmar-
kedsudvalget i ældrerådets høringssvar: 
  

• Forslag om at nuværende medarbejdere spørges om hvad der vil give størst vær-
di ved anvendelse af midlerne. Dette kan f.eks. ske ved drøftelse i MED-udvalg 
inden stillingtagen.  

• Forslag om, at midlerne bruges til at skabe tryghed omkring de ældre med en 
øget tilstedeværelse og omsorg. 

• Ældrerådet ønsker at nogle af midlerne anvendes til øget rengøring. Altså en øg-
ning af kvaliteten. Ældrerådet er opmærksomme på, at en sådan ændring vil be-
tyde at midlerne skal anvendes til såvel hjemmeboende som beboere på pleje-
centre. 
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19.        Orientering - herunder status på økonomi 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt medbringes til mødet. 

Beslutning 

Poul Erik orienterede om, at han og Lis den 3. april skal mødes med formanden for Soci-
al- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget samt direktøren for området omkring ældre-
rådets økonomi samt økonomi for ældrefest. 
  
Oversigt over forbrugt økonomi blev omdelt på mødet. 
  
Lis og Helle har ikke modtaget bekræftelsesmail fra Danske Ældreråd ang. konference i 
Nyborg. 
Poul Erik undersøger nærmere. 
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20.        Eventuelt 

Beslutning 

Poul Erik har den 13. marts deltaget i interview med pårørende med henblik på formule-
ring af tekst til værdighedspolitikken omkring pårørende. 
Poul Erik refererede fra mødet. 
Dorthe spørger ind til konkret rejste problematikker fremkommet på mødet hos relevan-
te ledere.  
  
Martha orienterede om en henvendelse fra en borger som havde besøgt Enggårdcentret 
for at se på kunst. Martha har efterfølgende rettet henvendelse på funktionsleder på 
Enggårdcentret. 
  
Lars Olesen tilbød at fremlægge oversigt over puljer på ældreområdet. 
  
Efter rundvisning på Enggårdcentret i forbindelse med introduktion af ældrerådet blev 
det klart, at et ønske på Enggårdcentret er at skinnerne bliver opsat således at der kan 
liftes mellem lejlighed og badeværelse. På denne bagggrund ønsker ældrerådet, at der i 
forbindelse med nybyggeri etableres skinner således, at ovenstående kan lade sig gøre. 
Dorthe giver ønsket videre til ansvarlige for byggeriet. 
  
 

 


