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Orientering v/formand Mejner Aggerholm Nielsen
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

Seniorrådet (25. juni 2019)
Orientering taget til efterretning og
- Seniorrådet ønsker yderligere information om hvordan kommunen håndterer brandsikkerhed på kommunes plejecentre. Punkt medtages på næste senior-rådsmøde.
- Næste seniorrådsmøde er d. 29.8.2019

Indstilling
Seniorrådet tager orienteringen fra formanden Mejner Aggerholm Nielsen til efterretning.






Spadestik nyt plejecenter – invitationen er sendt ud d. 12.06.2019 på mail.
International ældredag 1. oktober 2019.
Brandsikkerhed på plejecentrene.
Mødet d. 27. august 2019 flyttes grundet møde i RÆR.
Ældrefest d. 18.september 2019, ønske at omsorgsklubberne kan reservere
pladser sammen.
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Status på nye veje v/ udviklingskonsulent Charlotte Vester
09.30-10.00
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

Seniorrådet (25. juni 2019)
Orienteringen taget til efterretning

Indstilling
Det anbefales, at Seniorrådet tager orienteringen fra Charlotte Vester til efterretning.
Sagsfremstilling
Forsøgs- og udviklingsprogrammet ”Nye Veje” er et 6-årigt projektprogram hvor Region Nordjylland, Ålborg Universitetshospital, Psykiatrien og Regionsklinikkerne på
Mors og Morsø Kommune har indgået et partnerskab om at udvikle vores sundhedsvæsen i en retning hvor patienterne bliver et fælles ansvar, samt samarbejde om at
sikre lægedækningen på Mors. Programmet igangsætter halvårlige projektrul med
mange meget forskellige artede projekter som skal være med til at sikre lægdækningen og udvikle vores fælles sundhedsvæsen.
Der orienteres om resultaterne fra 2. rul og hvilke udviklingsspor der sættes i gang i
3. rul
2. projektrul har været i gang i perioden 1. oktober 2018 til 15. marts 2019, og er nu
afsluttet.
I 2. rul har der været arbejdet med 6 forskellige udviklingsspor
2.1Omlægning af ambulant behandling til en digital løsning (Videoambulatorier)
2.2 Samarbejde om de mest sårbare borgere
2.3 Familiens trivsel – barnets trivsel
2.4 Min Læge på video
2.5 Fælles akutteam
2.6 Nye fagligheder i praksis
I 3. projektrul, som er i perioden 1. august – 1. februar i gang sættes 8 forskellige udviklingsspor
3.1 Sammen forbygger vi (gen) indlæggelser
3.2 Vi piller ved pillerne
3.3 Din vej, Din stemme
3.4 Videoambulatorier – en digitalløsning
3.5 Et godt arbejdsliv – rekruttering og fastholdelse
3.6 Fleksibel adgang til praksis
3.7 Borgernært behandlingstilbud til borgere med apopleksi
3.8 Psykiatrisk pårørendetilbud i nærområdet
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Informationer om diæter og kørsel v/Anni Merethe Krogh kl.
10.00-10.15
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

Seniorrådet (25. juni 2019)
Anni gennemgik sedler der skal anvendes. Sedlerne medsendes referat.
Diætsedler og kørselssedler afleveres af seniorrådsmedlemmerne til Anni Merethe
Krogh hvert kvartal. D. 01.04, d.01.07 d.01.10 og d.10.12.

Indstilling
Det anbefales, at Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
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Orientering v/chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, Ann
Lisbeth Martinussen
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

Seniorrådet (25. juni 2019)
Orientering taget til efterretning. Budgetmøde med handikaprådet og økonomidirektøren fastholdes som aftalt.

Indstilling
Det anbefales, at Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
1. Budget 2020 – procesplanen er forsinket.
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Orientering
5.

Klippekort til beboere på plejecentre
Sagsnr.: 773-2017-3982

J.nr.: 27.00.00

Åbent

Direktionen (1. april 2019)
Taget til efterretning.
Det Sociale Udvalg (9. april 2019)
Taget til efterretning.
Jens Dahlgaard og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.
Seniorrådet (25. juni 2019)
Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Direktionen (1. april 2019)
Det Sociale Udvalg (9. april 2019)

Sagsresumé
Der er udarbejdet slutrapport på projektet Klippekort til beboere på plejecentre, som
har løbet fra 1. april 2017 til udgangen af 2018.
Klippekortsordningen er fra 2019 overgået til drift med midler via statens bloktilskud.
Der er i projektperioden indhentet særdeles gode og positive erfaringer med klippekortsordningen, der i dag er et tilbud, der benyttes af stort set samtlige beboere og til
en bred vifte af aktiviteter.
Rapporten vedlægges til udvalgets orientering.

Sagsbeskrivelse
Morsø Kommune har for perioden 1. april 2017 til 31. december 2018 modtaget midler til projektet Klippekort til beboere på plejecentre.
Midlerne i projektet var møntet på en såkaldt klippekortsordning, der gav øens beboere på plejecentrene mulighed for ekstra hjælp eller tid til aktiviteter efter eget ønske.
Hver beboer optjente 30 minutter i ordningen pr. uge og havde mulighed for at opspare op til 3 timer.

7

Morsø Kommune

Seniorrådet

25. juni 2019

Regeringen og Folketinget har efterfølgende besluttet, at landets kommuner fremover modtager midler til en videreførelse af klippekortsordningen. Tilskuddet udbetales nu til kommunerne via statens bloktilskud. Klippekortsordningen fortsætter uændret i 2019 i Morsø Kommune.
Efter udløbet af projektperioden er der udarbejdet en afsluttende rapport. Rapporten
giver svar på blandt andet andelen af beboere, der har gjort brug af ordningen i 2018,
sammenhængen mellem de forventede og faktiske resultater samt de erfaringer, der
er gjort i forhold til den fremtidige drift af ordningen.
Dataudtræk på ordningen for 2018 viser, at et altovervejende flertal af plejehjemsbeboerne på øen har benyttet sig af klippekortet i løbet af året. Ud af 349 beboere, der
er og har været tilknyttet de syv plejecentre i 2018, har hele 340, svarende til 97,4 %
af beboerne, aktivt benyttet sig af klippekortet.
Ca. tre fjerdedele af klippekortsaktiviteterne har været sociale og samværsaktiviteter
som eksempelvis sang, højtlæsning, gåture, deltagelse i arrangementer, udflugter og
1:1 samvær.
Klippekortsordningen er med andre ord blevet en særdeles efterspurgt ordning og er
med sin fleksibilitet, der åbner op for en bred vifte af muligheder for aktiviteter, medvirkende til at understøtte Morsø Kommunes vision om at give beboerne mulighed for
at leve et værdigt og aktivt liv på egne betingelser.
Baggrunden for at implementeringen og anvendelsen af klippekortsordningen på
Mors er lykkedes, skal findes i flere faktorer, hvoraf de væsentligste er:
 Information om ordningen
o Med anvendelse af flere forskellige metoder, f.eks. pjecer, indflytningssamtaler, bruger-/pårørendemøder, infoskærme og ikke mindst den
daglige information og motivationsarbejdet
 Fleksibilitet i anvendelsen
o Klippekortstimerne kan opspares hvis det ønskes, og der foregår både
planlagt og spontan/impulsiv anvendelse
 Bredde i anvendelsesmulighederne
o Klippekortet må og er anvendt til rigtig mange forskellige ting, helt afhængig af den enkelte beboers ønsker og behov
 Ledelsesfokus, både overordnet og lokalt
 Styregruppe
o Udviklet mål- og aktivitetsstyringsredskaber
 Medarbejdergrupperne
o Professionel tilgang til at få ”alle med”, uanset beboernes funktionsniveau. Dette ud fra holdningen om, at ”alle kan benytte klippekort, når de
får den hjælp og støtte dertil, som de har behov for”.
 Pårørendeinddragelse
o Pårørendes kendskab til beboernes tidligere og nuværende behov er
inddraget, og indimellem deltager pårørende samen med beboerne i
aktiviteten.

Retsgrundlag
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Finansloven for 2017 og 2018.

Økonomiske konsekvenser
Morsø Kommune har for projektperioden 1. april 2017 til 31. december 2018 modtaget et samlet tilskud på kr. 2.750.782 til klippekortsordningen til beboere på øens syv
plejecentre fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje for klippekort til ekstra hjælp til
ældre plejehjemsbeboere.
Ordningen er nu overgået til drift, og Morsø Kommune modtager midler hertil gennem statens bloktilskud.

Andre konsekvenser
Klippekortet er ikke kun taget godt imod af plejehjemsbeboerne og deres pårørende.
Også på personalesiden oplever Morsø Kommune, at ordningen er blevet taget særdeles godt imod og bidrager til øget trivsel og større arbejdsglæde.

Høring og kommunikation
Orientering til henholdsvis Seniorrådet og Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Bilag
 Afrapportering 2018, underskrevet

773-2019-24379
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Magtanvendelse 2018
Sagsnr.: 773-2014-4249

J.nr.: 27.66.08

Åbent

Direktionen (27. maj 2019)
Taget til efterretning.
Handicaprådet (19. juni 2019)
Der blev givet en orientering om, at der for Sociale Tilbud, Voksne, i 2018 har været:
- 7 tilfælde med akut magtanvendelse
- 7 ansøgninger om tilladelse til magtanvendelser.
For ældreområdet har der i 2018 været:
- 32 tilfælde med akut magtanvendelse
- 15 ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse
Orienteringen blev taget til efterretning.
Seniorrådet (25. juni 2019)
Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Det Sociale Udvalg tager orienteringen til efterretning.

Behandling
Direktionen (27. maj 2019)
Det Sociale Udvalg (12. juni 2019)

Sagsresumé
Det Sociale Udvalg får en gang årligt forelagt statistik over indberetninger vedrørende magtanvendelse.
Statistikken vedrører magtanvendelse indenfor Center for Sociale Tilbud til Voksne
og Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering.
Det er henholdsvis gruppelederen i Visitationen, Social og Demenskoordinator på ældreområdet, der modtager indberetningerne om akut magtanvendelse og ansøgning
om tilladelse til magtanvendelse.
Statistik for 2018 er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse
Center for Sociale Tilbud til voksne
Hos Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap har der været brugt magtanvendelse i forhold til i alt 10 borgere.
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Der er sket en mindre stigning i magtanvendelser i forhold til 2017. Her blev der foretaget magtanvendelse overfor 8 borgere, fordelt på 5 akutte magtanvendelser og 5
ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse.
I 2018 er der registreret 7 akutte magtanvendelser, fordelt på 3 borgere og 7 ansøgninger om tilladelse til magtanvendelser, fordelt på 7 borgere.
Akut magtanvendelse
Ansøgning om tilladelse til
magtanvendelse.

2018
7
7

2017
5
5

De akutte magtanvendelser er dels begrundet i fastholdelse og føren for at forhindre
vold mod enten andre beboere eller mod personalet, og dels fastholdelse for at forhindre fald.
Ansøgninger om tilladelse til anvendelse af magt, er oftest brug af stofseler i forhold
til borgere med epilepsi, der er kørestolsbrugere, og hvor der er fare for, at borgeren
falder i ud af kørestol eller badestol.
Årsager og indsatser
Der er til stadighed fokus på faglig udvikling og øget anvendelse af Neuropædagogik
på tilbuddene.
Neuropædagogik er en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til
personer med neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik tager udgangspunkt i pædagogikken og i de kognitive teorier om hjernens funktioner og funktionsnedsættelsers betydning for den enkelte.
For at kunne arbejde neuropædagogisk må man have viden om hjernens opbygning
og funktion samt om hjerneskader/psykisk udviklingshæmning og følgevirkningerne
heraf hos den enkelte. Neuropædagogikken bygger på neurologi og neuropsykologi,
men inddrager også kontekstens betydning for individets funktion.
Med dette afsæt er der fokus på den enkelte borger og dennes individuelle behov,
som bevirker en anden tilgang og minimerer behovet for brug af magtanvendelser.
Med fokus på læring gennemgås alle episoder på fællesmøder og lovgivningen om
magtanvendelser indgår som en del af tilbuddenes årshjul.
Alle vikarer introduceres til reglerne om magtanvendelse og orienteres om den pædagogiske tilgang.
Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering
På ældreområdet har der i 2018 været anvendt magtanvendelse ift. 13 borgere mod
11 borger i 2017. Der er borgere der både er registreret som først ”akut magtanvendelse”, og som efterfølgende en af de borger, der er registreret under ”ansøgning om
tilladelse til magtanvendelse”.
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I 2017 blev der registreret 2 indberetninger om akut magtanvendelse og 9 ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse. I 2018 er der registreret 32 indberetninger om
akut magtanvendelse og 15 ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse.
Akut magtanvendelse
Ansøgning om tilladelse til
magtanvendelse.

2018
32 (26 fastholdelser vedrører 1 person ifm.
hygiejne situationer)
15

2017
2
9

Akut magtanvendelse ses oftest i forbindelse med nødvendigheden af udførelse af
hygiejnetiltag eller ved at borgeren føres tilbage til egen bolig, med baggrund i at borgeren selv eller omgivende personer ellers vil være udsat for sundhedstrussel og/eller fysisk skade.
Ansøgning om tilladelse til at anvende forskellige former for magt, omhandler oftest
alarm og pejlesystemer, som medvirker til at give borgeren større frihed, samtidig
med at borgeren kan modtage relevant hjælp, når der er behov. Bevilling af pejlesystemer/gps sker, når borgeren vil gå fra boligen, men ikke kan finde rundt i omgivelser. Sensorer anvendes hos borgere der rejser sig eller vil stå ud af sengen og vil gå,
men ikke kan huske at han/hun ikke kan stå/gå.
Årsager og indsatser
I 2018 ses en markant stigning i magtanvendelser i forhold til året før. Borgere med
svær demens, kombineret med svære psykiske lidelser, er hovedårsag til stigning af
magtanvendelserne i 2018.
Forud for enhver anvendelse af magt, er der iværksat relevante pædagogiske metoder og udredning af individuelle behov. Der er vedvarende fokus på borgernes behov
for aktiviteter og samvær, herunder at komme ud i naturen, bevægelse, motion og
mærke lys, lyde, luften osv. Der arbejdes systematisk analyserende, borgers livshistorie inddrages og det registreres hvordan borgerens reaktionsmønstre er, herunder
på forskellig stimulation og om det skaber enten ro eller uro hos den konkrete borger.
På trods af anvendelse af stor faglighed, bl.a. med redskaber fra demensrejsehold og
neuropædagogik, er der fortsat borgere, hvor fastholdelser, primært i hygiejnesituationer har været det mulige. Det gælder også de tilfælde, hvor borgers færden er til
fare for sig selv eller andre.
Stigningen i antallet af borgere der lever længere, har indflydelse på antallet af borger med demens og/eller kognitiv svækkelse, og dermed antallet af borgere, der har
helt særlige behov på grund af demens og andre kognitive lidelser, eller er svære at
hjælpe, idet der er konkurrerende/divergerende behov.

Retsgrundlag
Lov om Social Service §§125-129

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
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Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Statistikken sendes til orientering i Seniorråd, Handicapråd og på Område MED.

Bilag
 Registreret magtanvendelser 2018 - Ældreområdet
 Registrerede magtanvendelser 2018 - sociale tilbud
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Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice
Sagsnr.: 773-2019-2718

J.nr.: 27.12.16

Åbent

Direktionen (1. april 2019)
Drøftet.
Det Sociale Udvalg (9. april 2019)
Tiltrådt.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.
Økonomiudvalget (24. april 2019)
Tiltrådt.
Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)
Vedtaget.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.
Handicaprådet (19. juni 2019)
Centerchef Charlotte Saaby orienterede om tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp og madservice.
Ekstern aktør fører tilsyn med tilbuddene jf. tilsynspolitikken.
Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger, udover at det var tilfredsstillende
med ekstern vurdering.
Seniorrådet (25. juni 2019)
Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Den reviderede tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice
godkendes.

Behandling
Direktionen (1. april 2019)
Det Sociale Udvalg (9. april 2019)
Økonomiudvalget (24. april 2019)
Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

Sagsresumé
Ifølge Servicelovens § 151 c er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83.
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Der skal følges op på tilsynspolitikken én gang årligt.

Sagsbeskrivelse
Tilsynspolitikken danner rammen for Morsø Kommunes procedure for udførelse og
opfølgning på tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, samt at den visiterede hjælp svarer til borgerens behov, i overensstemmelse
med Morsø Kommunes kvalitetsstandarder samt lovgivningen på området.
Tilsynspolitikken dækker både de kommunale og de godkendte frit valgs leverandører på området.

Retsgrundlag
Serviceloven § 151 c
Serviceloven § 83 og § 91

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Seniorrådet, Handicaprådet samt Område-MED, Social, Sundhed og Beskæftigelse
orienteres.
Den godkendte tilsynspolitik vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside.

Bilag
 Tilsynspolitik 2019

773-2019-19256
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Status på opførelsen af nyt plejecenter på Riis Allé
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

Seniorrådet (25. juni 2019)
Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling
Det anbefales, at Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse
Der er fuld gang i planlægningen og opførelsen af det nye plejecenter på Riis Allé.
Vi har medarbejdergrupper der arbejder med at skabe de bedste rammer både ude
og inde og arkitekter der finjustere detaljer.
Licitationsprocessen er overstået, og der er foretaget lidt justeringer for at få tingene
til at gå op. Det betyder at vi nu ved hvilke håndværkere der skal løse de forskellige
opgaver, og vi nærmere os starten på selve byggeriet.
D. 26. juni 2019 er der første spadestik og byggeriet af plejecentret går for alvor i
gang efter sommerferie. (Invitationen er sendt til jer d. 12.06.2019 pr mail)
I forbindelse med første spadestik vil navnet for plejecenteret blive afsløret. Navnet
er fundet ved en navnekonkurrence, som har kørt de sidste par uger.
Der har været stor interesse for navngivningen af plejecentret, og der er 200 personer der har deltaget i konkurrencen.

Bilag
 Invitation - første spadestik - Plejecenter
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Ombygningsprojektet - Ny Vejerslev Ældrecenter
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Seniorrådet (25. juni 2019)
Orienteringen taget til efterretning.
Indstilling
Det anbefales, at Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
Sagsbeskrivelse
Med baggrund i udviklingen af ventelisten for plejeboliger og beslutningen om at de nuværende 12 demenspladser på Vejerslev Ældrecenter,
skal flyttes til ”Det nye Plejecenter” på Riis Allé, har Morsø kommune gennemgået bygningen, som i dag rummer demenspladserne i
Vejerselv, med henblik på ombygning til plejepladser efter princippet
Leve-Bo-miljø.
Samtidig har Morsø Kommune også kigget på det samlede plejecenter,
med henblik på at optimerer brugen af den samlede bygningsmasse,
hvorfor vi har startet et nyt ombygningsprojektet som fået navnet ”Nyt
Vejerslev Ældrecenter”.
Der er fremlagt 2 modeller for det nye Vejerslev Ældrecenter, hvor model 1 alene forholder sig til en ombygning af det nuværende demensafsnit og forhold som er direkte forbundet hermed, hvor model 2 udvider
model 1 hvor de 6 boliger som drives af Morsø Ældreboligselskabet indlemmes i centret og ombygges til plejehjemspladser, på linje med de
øvrige lejemål på centret.
På mødet vil vi orientere om vores ideer til ombygning, som der er på
nuværende tidspunkt, samt gemmen gå tidsplanen for ombygningsprojektet.
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10.

Seniorrådet

25. juni 2019

Eventuelt
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Åbent

Seniorrådet (25. juni 2019)
Åbent hus-arrangement på hjælpemiddelhuset har været rigtig godt. Rigtig fin orientering og fremvisning.

Indstilling
Seniorrådet anbefales, at der under dette punkt bydes ind med oplysninger til orientering og eventuelt.
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11.

Seniorrådet

25. juni 2019

Næste møde
Sagsnr.: 773-2019-2814

J.nr.: 23.00.00

Seniorrådet (25. juni 2019)
Revideret årskalender udleveret på mødet

Indstilling
Forslag til punkter og sted til næste møde.
Møde d. 29. august 2019 kl. 09.00-11.00 lokale 201
(Fællesmøde med ØK d. 15.august 2019 kl. 15.00-17.00)
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Seniorrådet

Underskriftsark
Erik Fuglsang
Gunnar Mogensen
Hanne Haaning
Kirsten Nielsen
Mejner Nielsen
Referant - Ann Lisbeth Martinussen

20

25. juni 2019

