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Orientering
1.

Orientering v/formand Mejner Aggerholm Nielsen
Sagsnr.: 773-2020-3559

J.nr.: 27.15.04

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Regionsældrerådsvalg den 8. oktober 2020 – deltagelse fra Morsø Kommune:
Hanne Haaning, Kirsten Nielsen, Erik Fuglsang og Meiner Nielsen.
Omsorgsklubber den 23. oktober 2020 kan indtil videre ikke afvikles.
Der sendes en orientering ud via Morsø Kommune på Seniorrådets vegne, at omsorgsklubmødet i oktober ikke kan afvikles for nuværende pga. Corona-situationen.
Kirsten oplyser, at Ældresagen har modtaget ”sommerpakke” på ca. 19.000 kr.
Ældresagen har besluttet at betale alle omsorgsklubberne et beløb til et måltid mad.
Omsorgsklubberne skal selv arrangere.
Der er indkommet svar fra to bruger-og pårørenderåd, der begge tilkendegiver at et
seniorrådsmedlem er velkommen en gang årligt, som forespurgt.
Der afventes svar fra øvrige bruger- og pårørenderåd.
Håndbogen – forslag om gennemgang tilsluttet.
Fællesmøde budget med Handicaprådet ved økonomidirektøren.
Seniorrådet foreslår en forenkling, dvs. færre deltagere fra kommunen.
Forslag kunne være direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse, samt centercheferne deltager sammen med økonomidirektøren.
Seniorrådet fandt det uheldigt, at fremvisningen og gennemgangen blev delvist gennemført, pga. fremvisning på skærm ikke var muligt pga. it-nedbrud.
Seniorråd fik af økonomidirektøren oplyst under mødet, at det aktuelle materiale ville
blive fremsendt umiddelbart efter mødet. Dette er ikke modtaget. Der rykkes for dette.
Instruktion af mundbind – Mejner har modtaget og videresender til hele Seniorrådet.
Regionshospitalet den 6. september 2020 åbent hus er aflyst.
Den 15. september 2020: Ekstraordinært budgetmøde - denne skal formentlig aflyses.
Den 11.november 2020: Regionsældrerådsmøde for formand og næstformand.
Kirsten og Mejner deltager.
Den 18. november 2020: Formøde Seniorrådsmøde
Den 24. november 2020: Vingsted årsmøde og rep.skabsmøde er skåret ned til en
dag. Deltagelse: Kirsten, Hanne, Erik, Gunner og Mejner. Mejner tilmelder alle.
Den 2. december 2020: Seniorrådsmøde i Skovparken.
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Indstilling
Det anbefales, at
 Seniorrådet tager orienteringen fra formand Mejner Aggerholm Nielsen til efterretning.








Duelund – Åbent hus
Regionsældrerådet – Temadag
Omsorgsklubber - Møde den 23. oktober 2020
Bruger- og Pårørenderåd – Status
Håndbog om ældrerådsarbejde fra Danske Ældreråd – (se bilag)
- Formanden foreslår Seniorrådet sammen gennemgår håndbogen på et separat møde, og efterfølgende drøfter videre i samråd med Ann Lisbeth på et
ordinært møde.
Diverse møder efterår 2020

Bilag
 Håndbog om ældrerådsarbejde

773-2020-75657
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Orientering v/chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, Ann
Lisbeth Martinussen
Sagsnr.: 773-2020-3559

J.nr.: 27.15.04

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Ledelsesinformation er taget godt imod.
Duelund åbent hus: Et virkelig godt arrangement og det ser virkelig godt ud. Rigtig
godt med prøvelejlighed.
Rigtig flot hensynstagen til kørestolsbrugere - både ude og inde.
Orientering om ansættelse af ny demenskoordinator.

Indstilling
Det anbefales, at
 Seniorrådet tager orienteringen fra chef Ann Lisbeth Martinussen til efterretning.




Ledelsesinformation – Ældre, Sundhed og Rehabilitering
(se bilag)
Duelund åbent hus – Tilbagemeldinger
Demenskoordinator

Bilag
 Ledelsesinformation pr. 31.07.2020

773-2020-77073
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Sundhedsfagligt tilsyn 2019 - risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet
Sagsnr.: 773-2019-120

J.nr.: 29.09.20

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Taget til efterretning.
Drøftelse af hvor meget af bilag og sagsbeskrivelse der skal på seniorrådsdagsorden. Seniorrådsmedlemmerne har forskellige behov. Det aftales at der fremsendes
fremover, som der er fremsendt nu.

Indstilling
Det anbefales, at
 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Behandling
Seniorrådet (25. august 2020)
Direktionen (25. maj 2020)
Taget til efterretning.
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
Taget til efterretning.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

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

Behandling
Direktionen (25. maj 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Sagsresumé
Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn med alle typer af behandlingstilbud i sundhedsvæsenet på sundhedslovens områder.

Sagsbeskrivelse
Styrelsen for Patientsikkerhed fører hvert år sundhedsfagligt tilsyn på baggrund af en
vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være.
Tilsyn kan være dels planlagte tilsyn dels reaktive tilsyn.
Planlagte tilsyn
Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn og i 2019 fokuserede det sundhedsfaglige tilsyn på diagnostisk og behandling med fokus på det kirurgiske område og
den sårbare patient.
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Behandlingssteder udvælges aktuelt til tilsyn på baggrund af en stikprøve.
I 2019 blev Støberigården og Morsø Rusmiddelcenter udtaget til et planlagt tilsyn.
Støberigården
Konklusionen på tilsynet er, at tilsynet finder mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller
følgende:
 Behandlingsstedet skal sikre, at der ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår præparatets aktuelle kaldenavn, dispenseringsform og styrke
 Behandlingsstedet skal sikre, at der er anbrudsdato på medicinske salver,
dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning
 Behandlingsstedet skal sikre, at medicin er opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
 Behandlingsstedet skal sikre, at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation
Der er udarbejdet en handleplan til sikring af, at ovenstående henstillinger opfyldes.

Retsgrundlag
Sundhedsloven § 213.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

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

Bilag
 Endelig tilsynsrapport 2019 - Støberigården
 Handleplan - Støberigården
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Projekt Aktiv med demens 2020-2023
Sagsnr.: 773-2019-15981

J.nr.: 27.54.08

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Taget til efterretning.
Sygeplejefaglig leder, Ellen Margrethe Dybdal, gennemgik hvilke aktiviteter der er pt i
forlængelse af Aktiv med demens, og at disse fortsætter:
- Skovcafeen - Et tilbud til demente og deres pårørende. Et tiltag der sker i samarbejde mellem Morsø Kommune og frivillige foreninger. Det kører virkelig godt.
- Udflugter af forskellig art - Hvor demente og deres pårørende kan være sammen.
- Motionsgrupper - Afvikles pt. i Midtmors Sport. Motion er godt for demente.
- Ungegruppe er startet op i samarbejde med Thisted.
Tovholder lokalt omkring Aktiv med demens er demenskoordinatorerne.
Udover Aktiv med demens er der andre kommunale tilbud, bl.a. daghjem og aflastning i eget hjem.
Seniorrådet forslag til andre tiltag: Seniorrådet vil tage udfordringen med forslag med
til et internt møde, og vil medtage forslag til næstkommende seniorrådsmøde.
Foreløbigt et forslag om at bruge |Fortællingen|.
Hjælp til pårørende er vigtigt.
Oplysning om demens til så mange som muligt, og til alle aldre.

Indstilling
Det anbefales, at
 Orienteringen tages til efterretning.
Ellen Margrethe Dybdal, sygeplejefaglig leder, deltager i punktet.

Behandling
Seniorrådet (25. august 2020)
Handicaprådet (27. august 2020)
Direktionen (2. juni 2020)
Taget til efterretning.
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
Taget til efterretning.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Orienteringen tages til efterretning.
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Behandling
Direktionen (2. juni 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Sagsresumé
Morsø Kommune har i perioden 2017-2019 været en del af projekt Aktiv med demens. Projektet har gået på tværs i syv nordjyske kommuner. Tværkommunal ansøgning til forlængelse er indsendt januar 2020.

Sagsbeskrivelse
I januar 2020 blev der indsendt tværkommunal ansøgning om fortsættelse af projektet for perioden 2020-2023 til Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen har nu godkendt projektet for 2020-2023.
Midler tildelt Morsø Kommune udgør:
2020: 107.053 kr.
2021: 92.075 kr.
2022: 53.386 kr.
2023: 25.355 kr.
Det er Aalborg Kommune, der modtager og videreformidler midlerne.
Projekt Aktiv med demens 2020-2023 vil fortsætte de aktiviteter og arrangementer,
som Morsø Kommune har igangsat i første projektperiode.
Derudover er målet, at der skal udarbejdes en lokal strategi for arbejdet med Aktiv
med demens.
Strategien skal beskrive, hvordan Morsø Kommune:
 Vil arbejde med bruger- og pårørendeinddragelse
 Får planlagt lokale aktiviteter og arrangementer
 Vil samarbejde med frivillige, foreninger og kulturinstitutioner
 Vil organisere opgaverne lokalt, både under og efter projektperioden.

Retsgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse, Handicaprådet samt Seniorrådet
orienteres
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Projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og
kommunerne" - afrapportering efter projektafslutning
Sagsnr.: 773-2017-4639

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Taget til efterretning.
Projektmedarbejder, Thorbjørn Møller, orienterede om projektet, der har løbet i knap
tre år.
Personalet har oplevet et kompetenceløft.
Borgerne har oplevet et kvalitetsløft.
Der er ansat sclerose-koordinator Karen Frøslev Hansen i Morsø Kommune, der er
med til at koordinere borgernes forløb og én indgang i kommunen.
Der er ansat et sclerosesamråd - typisk når der er komplekse problemstillnger.
En neuropsykolog deltager sammen med andre relevante fagpersoner.
Samarbejde mellem kommuner og hospitaler søges styrket.
Diagnoser stilles hurtigere.
Seniorrådet forespørger, om der er afløsning, når sclerosekoordinator har ferie og i
øvrigt er fraværende. Svar herpå følger.
Scleroseforeningen vil sende invitation til Thorbjørn om deltagelse i deres årsmøde
med henblik på orientering om projektet. Det skal vurderes om der er behov for andre
deltagere, bl.a. sclerosekoordinator.

Indstilling
Det anbefales, at
 Orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Seniorrådet (25. august 2020)
Handicaprådet (27. august 2020)
Thorbjørn Møller, projektkonsulent, deltager i punktet.
Direktionen (25. maj 2020)
Taget til efterretning.
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
Taget til efterretning.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Afrapporteringen tages til efterretning.
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Behandling
Direktionen (25. maj 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Sagsresumé
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet evalueringsrapport for projekt Styrket samarbejde
mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne, hvor Morsø Kommune har været
blandt de tre deltagende kommuner sammen med Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.
Evalueringsrapporten giver et overblik over Sundhedsstyrelsens vurdering af de opnåede resultater i Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse
Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev har med satspuljemidler i 2017 opstartet projektet Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne i samarbejde
med Vejen, Kalundborg og Morsø kommuner. Projektets løbetid var fra 1. august
2017 til udgangen af 2019. Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen og ekstern evaluator afholdt en række gruppeinterviews og evalueringsmøder med de deltagende
kommuner og sclerosehospitalerne.
Det overordnede mål med projektet var at sikre en opkvalificering af indsats og koordinering på scleroseområdet, så der blev skabt sammenhæng mellem de specialiserede ydelser fra Sclerosehospitalerne og de rehabiliterende ydelser, som borgerne
kan modtage fra kommunen og privat praksis.
Målgruppe:
 Projektets målgruppe var enhver med sclerose, som havde behov for sammenhængende rehabilitering og træning. Målgruppen spændte derfor fra den
relativt nyligt diagnosticerede unge person, som stadig var i arbejde og havde
små børn, til det menneske, som har levet med sclerose i mange år, og som
var afhængig af andres hjælp for at kunne fungere i hverdagen.
 Projektets målgruppe var også de pårørende, som er tæt på/samboende med
personen med sclerose. Pårørende, hvis liv og muligheder er påvirkede af
samlivet med én, som har en kronisk, alvorlig og progredierende sygdom.
 Endelig skal det nævnes, at personale, som til daglig arbejder med scleroseramte borgere, er en sekundær, men vigtig målgruppe, idet uddannelse af disse skal medvirke til en professionel og koordineret indsats på området.
Sundhedsstyrelsens vurdering af de opnåede resultater i Morsø Kommune
Der er gennemført en lang række projektaktiviteter i Morsø Kommune, og Sundhedsstyrelsen vurderer overordnet, at projektet har været med til at skabe øget sammenhæng, samarbejde og kendskab mellem parterne. Kvaliteten af borgerforløbene og
kommunens bidrag hertil vurderes at være blevet markant forbedret gennem projektet. Sclerosehospitalernes udgående funktioner har givet et stort kvalitetsløft særligt
hos de borgere, hvor de kommunale medarbejdere troede, at der ikke kunne gøres
mere.
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Herunder fremhæver Sundhedsstyrelsen følgende fokusområder i evalueringsrapporten:
Sclerosekoordinator
Kommunen fandt tidligt i projektforløbet ud af, de ville have gavn af en person, der
kunne fungere som koordinator overfor borgerne og internt. Opgavemæssigt har det
virket godt, at funktionen varetages af den samme person, der i forvejen er hjerneskade- og parkinsonkoordinator og dermed har borgere med neurologiske sygdomme som fællesnævneren, og bidrager til, at borgerne får en bedre hverdag, letter
mødet med kommunen og forbedrer de interne arbejdsgange.
Koordinationsmøder
Kommunen afholder tværgående planlægnings- og koordinationsmøder, ’Sclerosesamråd’ om borgere, der er i vanskelige, komplekse situationer, som kræver en bredere koordinering, end det er muligt i hverdagen.
Ledere og medarbejdere oplever Sclerosehospitalerne som gode samarbejdspartnere, der har stillet op, og kommunen er blevet godt klædt på af dem.
Genoptræningsplaner
Oplevelsen er ligeledes, at Morsø Kommune får gode genoptræningsplaner, der er
lette at gå i gang med. Sclerosehospitalerne beskriver behovene og stiller ikke borgerne noget konkret i udsigt og derved risikerer forventninger, der ikke kan indfries
efterfølgende. Det havde de tidligere haft nogle dårlige erfaringer med.
Jobcenteret
Jobcentret har en ressourceperson, der møder nye borgere med sclerose dér, før
borgeren mødes med andre medarbejdere. Ligeledes er der et samarbejde mellem
jobcentret og koordinatoren, når medarbejderne møder borgere, der ikke i forvejen er
bekendt med kommunens koordinator. Denne kan deltage og støtte borgere ved
samtaler i jobcentret, hvis borgerne ønsker det og finde de bedste tilbud til borgerne.
Træningsenhederne har ansat flere ergoterapeuter med erkendelsen af, at målgruppens funktionsevnebegrænsninger skal afhjælpes med ergoterapeutiske kompetencer i forskellige sammenhænge. Således betyder det, at der kobles ergoterapeuter
på forløbene fra starten.
Kompetenceudvikling
Træningsenhederne, rehabiliteringsteam og beskæftigelsesmedarbejdere har været
på studiebesøg på Sclerosehospitalet i Ry og med gensidigt godt udbytte. Sclerosehospitalet fik blandt andet indsigt i, hvordan genoptræningsplaner bruges i kommunen, hvilket de ikke tidligere havde stor erfaring med.
Der er afholdt undervisning med forskelligt indhold for plejepersonale, pædagogisk
personale, private fysioterapeuter og kommunikationscentret. I alt har 134 medarbejdere modtaget kompetenceudvikling.
Derudover har der været afholdt et særskilt arrangement med BPA-hjælpere (Borgerstyret Personlig Assistance) om sclerose generelt, BPA-ordningen, inkontinens og
kognitiv træning samt med en sclerosepatients fortælling.
Tidlig opsporing
Der har været kontakt til Aalborgs Universitetshospitals neurologiske afdeling med
henblik på en aftale om systematisk at få information fra afdelingen, når de har en
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nydiagnosticeret borger fra kommunen. Det har imidlertid ikke været anvendt i projektperioden, hvilket kan skyldes, at det dels kan være vanskeligt for sygehuspersonalet at være opmærksomme på det særlige ønske, når det handler specifikt om
borgere fra denne kommune diagnosticeret med netop sclerose – og dels kommunikation ved hjælp af en blanket, de ikke anvender rutinemæssigt.
Borgerperspektiv
Borgerne giver udtryk for generelt at have positive erfaringer med samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunen. Ikke kun i forbindelse med et rehabiliteringstilbud men også med kommunens indhentning af oplysninger i forbindelse med
afklaring til fleksjob. Tilsvarende har deres kontakter til kommunen været gode.
De oplever, at projektet har gjort en stor forskel. Det virker som om, at kommunens
medarbejdere har fået mere viden, og at der er mere åbenhed om at tale om sygdommen – og særligt mærkbart måske i jobcentret. Det er blevet lettere at finde ud
af, hvem de skal gå til i kommunen. Udgangspunktet er altid koordinatoren, som
hjælper med at finde den rette vej, og kontakte Sclerosehospitalet, når det var relevant.
Indtrykket blandt borgerne er, at personalet på Sclerosehospitalerne tager lidt mere
forbehold nu, end de tidligere gjorde, når det handler om, hvad kommunen kan og vil
levere.
Der er en vis bekymring blandt borgerne for, hvad der skal ske med tiltagene, når
projektet er slut. Måske flyttes politikernes opmærksomhed, og så er det ikke sikkert,
at prioriteringen fortsætter.
Sundhedsstyrelsens vurdering af perspektiverne for videre praksis efter projektafslutningen
Der er i Morsø Kommune opnået gode kompetencer, relationer til Sclerosehospitalerne og praksisser, som fortsat nyttiggøres uafhængigt af projektets afslutning. Det
er desuden besluttet af videreføre koordinatorfunktionen og Sclerosesamråd.
Sundhedsstyrelsen påpeger, at det er sårbart for kommunen, at der hviler meget på
én koordinator (og andre ressourcepersoner) med hensyn til samling af viden, relationer og kompetencer, men at det er denne samling, der gør koordinatorfunktionen
meget virksom i hverdagen.
Det vurderes endvidere fra Sundhedsstyrelsen, at den sygdomsspecifikke tilgang er
god for kommunen og borgerne, og samarbejdsmodellerne kan overføres til andre
grupper af borgere med neurologiske symptomer som f.eks. alvorlig hjernerystelse,
og borgere med kroniske sygdomme og familier, hvor et familiemedlem med alvorlig
sygdom præger familien generelt.
Sundhedsstyrelsen anbefaler undervisning 1-2 gange om året i samarbejde med
Sclerosehospitalerne for at vedligeholde relationer og viden i organisationen, der er
følsom for personaleudskiftning.
Scleroseforeningens lokalafdeling dækker både Thisted og Mors, og kommunen er i
dialog med Scleroseforeningen om, at familier kan få hjælp dér, ved at kommunen
gør opmærksom på foreningens muligheder.
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Kommunen prøver desuden at lave en netværksgruppe for unge med sclerose, fordi
de er tilbøjelige til at fravælge foreningen, men på både kort og langt sigte kan få
gavn at have et netværk.

Retsgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Der var fra Sclerosehospitalerne ansøgt om og givet tilsagn på projektmidler på i alt
5,6 mio. kr. fordelt over projektperioden fra 1. august 2017 til udgangen af 2019.
Der indgik egenfinansiering i projektet, idet Morsø Kommune afholdt omkostninger i
forbindelse med medarbejderdeltagelse i kompetenceudvikling og praktisk mødeafvikling i kommunen – leje af lokaler, forplejning, materialer m.v. - mens der blev ydet
refusion for kørsel, tidsforbrug i forbindelse med projektmøder samt løntimer for sclerosekoordinator i projektperioden. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020
blev det besluttet at videreføre koordinatorfunktionen efter at projektet er afsluttet.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Handicapråd, Seniorråd samt Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres.
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Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven 2020
Sagsnr.: 773-2020-2861

J.nr.: 29.09.00

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Taget til efterretning.
Centerleder, Mette Skjødt Bjørndal, gennemgik kvalitetsstandard.
Der er sket lovgivningsmæssige ændringer, og kommunens kvalitetsstandard er tilpasset dertil.
Ventetid er aktuelt på 4,2 på undersøgelse på sundhedscenteret.
Hvis ikke sundhedscenteret opfylder tidsfristerne skal der være mulighed for en fritvalgs kode, der giver adgang til et tilsvarende tilbud i en godkendt klinik.
Genoptræningsplanerne fra sygehuset modtages fint. Det er lægerne, der beslutter,
om der skal laves genoptræningsplaner.
Der er strammet op på udeblivelser. Hvis borger udebliver uden afbud x 2 | afsluttes
tilbuddet. Der sendes sms før første besøg, og der gøres opmærksom igen hvis borger udebliver ved første besøg.

Indstilling
Det anbefales, at
 Orienteringen tages til efterretning.
På Seniorrådsmødet deltager Mette Kjærulff, gruppeleder for Træningsteamet.
På Handicaprådsmødet deltager Mette S. Bjørndal, Centerleder på Sundhedscenter
Limfjorden.

Behandling
Seniorrådet (25. august 2020)
Handicaprådet (27. august 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
Godkendt.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.
Direktionen (2. juni 2020)
Drøftet

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven godkendes.

Behandling
Direktionen (2. juni 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
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Sagsresumé
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven er revideret og sendes til
godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsbeskrivelse
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven er revideret med tidssvarende oplysninger, der er afstemt efter Sundhedslovens § 140.
I kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven er der foretaget følgende
lovmæssige ændringer:
 Der er indført fire dages svarfrist efter modtagelse af genoptræningsplan
 Der er indført syv dages behandlingsfrist (tidligere 10 dage) efter modtagelse
af genoptræningsplan
 Specifikt kvitterings- og indkaldelsesbrev sendes til borger efter modtagelse af
genoptræningsplan
 Tildeling af kode til borger til brug af ”FritValgsService” ved manglende overholdelse af behandlingsfristen på syv dage
 Der skelnes mellem basalt og avanceret niveau ved genoptræning.
Der er desuden udarbejdet nyt ydelseskatalog, som udspecificerer antal behandlinger og behandlingsmetoder.

Retsgrundlag
Sundhedsloven § 140.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Handicapråd, Seniorråd samt OmrådeMED for Social, Sundhed og Beskæftigelse.
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Bilag
 Kvalitetsstandard for genoptræning efter
Sundhedsloven
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Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven - 2020
Sagsnr.: 773-2020-2860

J.nr.: 29.09.00

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Taget til efterretning.
Leder, Mette Skjødt Bjørndal, gennemgik kvalitetsstandarden.
Der er strammet op, så det er den rigtige målgruppe der er tilbud til.
Der tilbydes 1-2 x træning pr. uge og det er en helhedsorienteret indsats, hvor relevante aktører inddrages.

Indstilling
Det anbefales, at
 Orienteringen tages til efterretning.
På Seniorrådsmødet deltager Mette Kjærulff, gruppeleder for Træningsteamet.
På Handicaprådsmødet deltager Mette S. Bjørndal, Centerleder på Sundhedscenter
Limfjorden.

Behandling
Seniorrådet (25. august 2020)
Handicaprådet (27. august 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
Godkendt.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.
Direktionen (2. juni 2020)
Drøftet.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven godkendes.

Behandling
Direktionen (2. juni 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Sagsresumé
Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven er revideret og sendes til godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsbeskrivelse
Kvalitetstandard for genoptræning efter Serviceloven er revideret med tidssvarende
oplysninger, der er afstemt med Serviceloven § 86, stk. 1 og stk. 2.
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Kvalitetsstandarden vedrører genoptræning uden genoptræningsplan.
I kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven er der foretaget følgende
ændringer:
 Afgrænsning i forhold til hvor mange gange borgere kan deltage i træningsforløb uden der sker forværring af helbredstilstand
 Afgrænsning af længde af det enkelte forløb til fire måneder
 Afslutning af borgers forløb ved to udeblivelser uden afbud.

Retsgrundlag
Serviceloven § 86, stk. 1 og stk. 2.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Handicapråd, Seniorråd samt OmrådeMED Social, Sundhed og Beskæftigelse.
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Bilag
 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven
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Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter
- 2020
Sagsnr.: 773-2020-2859

J.nr.: 29.09.00

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Taget til efterretning.
Leder, Mette Skjødt Bjørndal, gennemgik kvalitetsstandarden.
Der er sat ekstra fokus på en helhedsorienteret indsats.
Tilbuddet i forhold til træning er det samme, som hvis man var i eget hjem.

Indstilling
Det anbefales, at
 Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
På Seniorrådsmødet deltager Mette Kjærulff, gruppeleder for Træningsteamet.
På Handicaprådsmødet deltager Mette S. Bjørndal, Centerleder på Sundhedscenter
Limfjorden.

Behandling
Seniorrådet (25. august 2020)
Handicaprådet (27. august 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)
Godkendt.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.
Direktionen (2. juni 2020)
Drøftet.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
 Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter godkendes.

Behandling
Direktionen (2. juni 2020)
Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Sagsresumé
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter er revideret og sendes
til godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsbeskrivelse
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter er revideret som følge
af lovændringer, samt med tidssvarende oplysninger.
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I kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter er der foretaget følgende ændringer som følge af blandt andet ændringer i Sundhedsloven § 140:
 Der er indført fire dages svarfrist efter modtagelse af genoptræningsplan
 Der er indført syv dages behandlingsfrist (tidligere 10 dage) efter modtagelse
af genoptræningsplan
 Specifikt kvitteringsbrev sendes til borger efter modtagelse af genoptræningsplan
 Tildeling af kode til borger til brug af ”FritValgsService” ved manglende overholdelse af behandlingsfristen på syv dage
 Der skelnes mellem basalt og avanceret niveau ved genoptræning
 Fokus på rehabilitering i alle genoptræningsforløb på Morsø Afklaringscenter
jf. arbejdshåndbogen for Morsø Afklaringscenter

Retsgrundlag
Sundhedsloven § 140
Serviceloven § 86, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser
Pt. varetages opgaverne inden for eget budget. Udviklingen i ressourceforbrug
følges, da der fortløbende sker udvikling og forandringer.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Handicapråd, Seniorråd og Område-MED
for Social, Sundhed og Beskæftigelse.
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Bilag
 Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø
Afklaringscenter - 2020
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Eventuelt
Sagsnr.: 773-2020-3559

J.nr.: 27.15.04

Seniorrådet (25. august 2020)
Intet at bemærke.

Indstilling
Det anbefales, at
 Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt.
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Næste møde
Sagsnr.: 773-2020-3559

J.nr.: 27.15.04

Åbent

Seniorrådet (25. august 2020)
Intet at bemærke.

Indstilling
Det anbefales, at
 Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde.
Næste møde afholdes onsdag den 2. december 2020, kl. 9.00 – 11.00 på Centralkøkkenet Skovparken.
Der er afviklet fællesmøde vedrørende budget 2021 den 13. august 2020.
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