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Orientering v/ formand Mejner Aggerholm Nielsen

Sagsnr.: S2020-37338
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-32628

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet tager orienteringen fra formand Mejner Aggerholm Nielsen til efterretning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ældrefesten 2021 drøftes
Omsorgsklubber drøftes
Årlig repræsentantskabsmøde i Dansk Ældreråd den 16. juni 2021 er aflyst
Regions Ældrerådsmøder - ingen nye datoer foreløbig
Seniorrådets deltagelse i Det Sociale Udvalg i juni 2021
Evt. ekstra Seniorrådsmøde hvor "Håndbog om ældrerådssamarbejde" drøftes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Ad. 1:
Messen kan ikke afvikles. Der arbejdes på afvikling af seniorfest. Planlægning heraf
iværksættes snarest. Gerda Tybirk bliver formentlig tovholder. Det er muligt, der
etableres samarbejde med privat firma med henblik på planlægningen.
Ad.2:
Der forventes møde med omsorgsklubberne i oktober. Mødetidspunkt skal afklares
snarest. Mejner og Malene afklarer, og invitation inkl. dagsorden skal fremsendes til
klubberne. Det skal forinden afklares med hensyn til antal mulige fremmødte (afstandskrav).
Ad. 3:
Er aflyst i Nyborg og flyttet til Odense kongrescenter den 16. juni 2021. Der er sket
genvalg af repræsentant fra Nordregionen (Inger Møller Nielsen), ligesom stedfortræder er valgt (Anette Vallentin). Kun en deltager fra Morsø - den stemmeberettigede.
Det bliver enten Mejner eller Kirsten.
Ad.4:
Aflyst. Næste dato er den 28. maj 2021 (vedrører Mejner og Kirsten).
Ad. 5:
Seniorrådet vil forberede sig på punkter fra håndbogen. Mejner indkalder til et formøde med seniorrådsmedlemmerne.
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Orientering v/chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, Ann
Lisbeth Martinussen

Sagsnr.: S2020-37338
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-32632

Indstilling

Åbent

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

Beslutning
Intet nyt.
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Seniorrådets årshjul 2021

Sagsnr.: S2020-3561
Fraværende:

Dok.nr.: D2020-107206

Åbent

–

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet godkender årshjul 2021 med eventuelle ændringsforslag.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet årshjul til Seniorrådet for 2021.

Sagsfremstilling

Seniorrådet bedes gennemgå forslag til årshjul og melde tilbage med eventuelle ændringer eller tilføjelser til årshjulet.
På grund af det aflyste seniorrådsmøde i december 2020 og januar 2021 har Seniorrådets medlemmer allerede modtaget kalenderbookinger til møderne i 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Godkendt.
Tidspunkt for møde med Udvalget for Teknik og Miljø afventer man. Malene B undersøger og melder tidspunkt til Seniorrådet.

Bilagsliste
D2020-73523

Årshjul - Seniorrådet 2021
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Ny procedure for diæt og kørselsgodtgørelse

Sagsnr.: S2020-37571
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2020-115625

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Morsø Kommune ønsker at ensrette proceduren for diæt og kørselsgodtgørelse for
Handicapråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Seniorrådets medlemmer modtager, i forbindelse med seniorrådsmøder diæt og kørselsgodtgørelse.
For at ensrette proceduren for både Handicapråd og Seniorråd, skal Seniorrådet fra
2021 udfylde nyt skema for diæt og kørselsgodtgørelse og aflevere det til HR og Løn,
Morsø Kommune.
Skemaet er vedhæftet som bilag.
Medlemmer, der ønsker skemaer tilsendt på mail, kan kontakte Malene Broomfield,
mbr@morsoe.dk.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 16.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Det er Jesper Brask i HR og Løn der skal kontaktes og afleveres skemaer til.

Bilagsliste
D2020-110082

Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Seniorrådet
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Seniorrådsvalg 2021

Sagsnr.: S2020-37916
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-31424

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Pia Thybo, specialist, og Brian Møller Nielsen, kommunikationskonsulent, deltager i
punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Der er politisk truffet principbeslutning om, at Seniorrådsvalg fremover afvikles som et fysisk fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionsvalg
(den 3. tirsdag i november i valgårene).
Ændringen fra brevstemmevalg til fremmødevalg er truffet pga. af de positive erfaringer fra Seniorrådsvalget i 2017.
Valgprocenten steg med 15 %, valgudgifterne blev reduceret og den administrative
opgaveløsning lettet.
Pia Thybo fra Valgsekretariatet vil på mødet orientere nærmere omkring afvikling af
valget, herunder Seniorrådets forbundne rolle og opgaver.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes Seniorrådsvalg for perioden 1. januar 2022
til 31. december 2025. Ifølge vedtægterne skal der vælges mindst 5 medlemmer og 3
suppleanter.
I 2017 blev Seniorrådsvalget afholdt som et fysisk fremmødevalg, samtidig med
Kommunal- og Regionsvalget. Det medførte en stigning i valgdeltagen fra 52,7 % i
2013 til 67,63 % i 2017. Ændringen fra brevstemmevalg til fremmødevalg betød samtidig, at valgudgifterne blev reduceret og den administrative opgaveløsning lettet.
Hvert valgsted skal bemandes med to valgtilforordnede til Seniorrådsvalg. Frivillige
foreninger som f.eks. Frivillighedscentret, Seniorrådet, Ældresagen og HK Seniorklub bliver inddraget i rekrutteringsopgaven.
Vælgere, som er forhindret i at stemme på valgdagen, kan brevstemme på samme vis
og steder, som til Kommunal- og Regionsvalget. Øvrige frister fastsættes så vidt muligt også som fristerne til Kommunal- og Regionsvalget.
Forventet tidsplan
15-08-2021 Seniorrådsvalget bekendtgøres i dagblade, på hjemmesiden og Facebook
01-09-2021 Tidligste frist for at søge om at blive opstillet som kandidat
28-09-2021 Seneste frist for at søge om at blive opstillet som kandidat.
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21-04-2021

Opstillede kandidater bekendtgøres i dagblade, på hjemmeside og FaceOpstart brevstemmeafgivning i Borgerservice og på Morsø Folkebibliotek
Seneste frist for at brevstemme
Valgdag (kl. 8:00 - 20:00)
Opgørelse og offentliggørelse af valgresultatet

Opstart af brevstemmeafgivning den 5. oktober forudsætter, at der er opstillet det
nødvendige antal kandidater. Opstillingsfristen og dermed også tidspunktet for at
brevstemme kan udskydes til senest den 19. oktober (4 uger før valgdagen). Hvis der
til den tid stadig er opstillet for få kandidater, kan Kommunalbestyrelsen i samråd
med Seniorrådet beslutte at aflyse valget, og de opstillede kandidater vil i så fald være valgt.
Der gælder særlige regler for at valg til Seniorrådet kan afholdes samtidig med Kommunal- og Regionsvalget:
•
•
•

Seniorrådsvalget skal tilrettelægges på en sådan måde, at det foregår tydeligt og
klart adskilt fra Kommunal- og Regionsvalget.
Seniorrådsvalget må ikke virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme
ved Kommunal- og Regionsvalget.
Kommunal- og Regionsvalget har første prioritet i forhold til Seniorrådsvalget.

Retsgrundlag

Seniorrådsvalg afvikles i overensstemmelse med henholdsvis.:
• §§ 30-33 i Lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
• Afsnit 7.8 i vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat ca. 90.000 kr. til afvikling af Seniorrådsvalg.

Andre konsekvenser

For at sikre Kommunal- og Regionsvalget højeste prioritet, udsættes optællingen og
offentliggørelse af valgresultatet for Seniorrådsvalget til mandag den 22. november
2021.
Der tages forbehold for eventuelle nødvendige ændringer som følge af Covid-19.

Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Seniorrådet ønsker at valget sker ved fremmødevalg.
Lis Dich bliver koordinator i forhold til rekruttering af frivillige til stemmestederne. Det
foreslås, at hver frivillig organisation finder en kontaktperson, som Lis kan kontakte.
Lis kontakter de forskellige frivillige foreninger forud for dette. Der er fokus på stabilitet i fremmøde.
På samme måde skal der være en person fra Seniorrådet der skal ske kontakt til. Det
bliver Kirsten.
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Seniorrådet ønsker en plan for branding af Seniorrådet forud for valget med henblik
på rekruttering af kandidater. Brian fremlagde forskellige modeller. Forslag følger referatet som bilag.
Både Pia og Brian deltager i nyt seniorrådsmøde, hvis der er behov for det.

Bilagsliste
D2021-46282

Seniorrådet - kommunikation og kandidater til valget

10

Morsø Kommune

6.

Seniorrådet

21-04-2021

Seniorrådets deltagelse i brugerpårørenderåd

Sagsnr.: S2020-37344
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2020-107253

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

På Seniorrådsmødet den 16. juni 2020 blev det besluttet at spørge brugerpårørenderådene i Morsø Kommune, om Seniorrådet må deltage som observatør i hvert enkelt
brugerpårørenderåd én gang om året.

Sagsfremstilling

Tilbagemeldingen fra brugerpårørenderådene i Morsø Kommune er, at Seniorrådet er
velkommen til at deltage i et møde om året.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Brugerpårørenderådene i Morsø Kommune er blevet hørt.

Beslutning

Punktet udsættes til ekstra seniorrådsmøde.
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Aktiv med demens - forslag til tiltag

Sagsnr.: S2020-37344
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2020-107260

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet drøfter forslag og tiltag vedrørende Aktiv med demens.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

På Seniorrådsmødet den 16. juni 2020 besluttedes det, at Seniorrådet ville medtage
forslag vedrørende Aktiv med demens på næstkommende møde.

Sagsfremstilling
På
•
•
•

mødet den 16. juni var der følgende foreløbige forslag:
Brug af ”Fortællingen”
Hjælp til pårørende
Oplysning om demens til så mange som muligt – og til alle aldre

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Ellen Margrethe Dybdahl oplyser følgende:
• Skovcafeen er endnu ikke i gang som vanligt, grundet Coronabegrænsningerne.
Demenskoordinator har kontakt til de fleste af de vanlige deltagere
• De frivilliges deltagelse, der plejer at medvirke i Skovcafeen forventer i samråd
med kommunen, at der sker opstart af Skovcafeen igen i august måned
• Motionsgruppen i Midtmors Center, Øster Jølby er fortsat på pause
• Daghjemmet kører fortsat, og har gjort det under hele Coronaperioden
• MOA er aktive og har fat i flere målgrupper
• Kontakt demenskoordinator hvis der er demente med behov
• Aktiv med demens projekt kører indtil 2023.
Seniorrådet har kontaktet Ældresagen og vil kontakte Handicaprådet om man i fællesskab skal gøre noget i henhold til demensindsats, ensomhed mv.
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Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr.: S2020-37582
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-6862

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i
Handicapråd og Seniorråd.
Mette Skjødt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)
Handicaprådet (22. april 2021)

Sagsresumé

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er revideret og sendes i høring i
Handicapråd og seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er revideret med tidssvarende oplysninger, der er afstemt med Serviceloven § 79a samt politisk godkendt serviceniveau.
I kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - maj 2021 er der ikke ændret i
serviceniveau eller kvalitet på området.

Retsgrundlag

Serviceloven § 79a.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet: Seniorrådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2020-108108

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - maj 2021
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Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge

Sagsnr.: S2020-37591
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-7124

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd.
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)
Handicaprådet (22. april 2021)

Sagsresumé

Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge er revideret og sendes i høring
i Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge er revideret med tidssvarende
oplysninger, der er afstemt med Sundhedsloven § 170 samt politisk godkendt serviceniveau.
I kvalitetsstandard for fribefordring til læge/tandlæge - maj 2021 er følgende tilføjet:
• Information om at kørslen foretages af Nordjylland Trafikselskab (NT).
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 170.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet: Seniorrådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2020-108179

Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge - maj
2021
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Kvalitetsstandard for ældre- og plejeboliger

Sagsnr.: S2020-37590
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-7109

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Kvalitetsstandard for ældre- og plejeboliger sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd.
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)
Handicaprådet (22. april 2021)

Sagsresumé

Kvalitetsstandard for ældre- og plejeboliger (tidligere boligvisitation) er revideret og
sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for ældre- og plejeboliger er revideret med tidssvarende oplysninger, der er afstemt med Serviceloven og Almenboligloven samt politisk godkendt serviceniveau.
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.

Retsgrundlag

Serviceloven § 192a.
Almenboligloven §§ 54, 57, 58a og 58b.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet: Seniorrådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2020-108171

Kvalitetsstandard for ældrebolig og plejebolig - maj 2021
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Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel

Sagsnr.: S2020-37593
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-7149

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd.
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)
Handicaprådet (22. april 2021)

Sagsresumé

Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel er revideret og sendes i høring i Handicapråd
og Seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel er revideret med tidssvarende oplysninger,
der er afstemt med Trafikselskabsloven § 11 samt politisk godkendt serviceniveau.
I kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel - maj 2021 er følgende tilføjet:
• At blinde og stærkt svagtseende borgere kan bevilliges flexhandicapkørsel, jf. lovgivning.
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.

Retsgrundlag

Trafikselskabsloven § 11.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet: Seniorrådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2020-108187

Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel - maj 2021
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Registrerede magtanvendelser 2020

Sagsnr.: S2021-2403
Fraværende:

Dok.nr.: D2021-35301

Åbent

–

Indstilling

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

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)
Handicaprådet (22. april 2021)

Sagsresumé

Det Sociale Udvalg får én gang årligt forelagt statistik over indberetninger vedrørende
magtanvendelser. Statistikken vedrører magtanvendelser inden for Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap samt Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering.
Det er henholdsvis gruppeleder i Visitation, social og demenskoordinator på ældreområdet, der modtager indberetninger om akut magtanvendelse samt ansøgning om tilladelse til magtanvendelse.
Statistik for indberettede magtanvendelser 2020 på henholdsvis socialområdet og
ældreområdet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap
På socialområdet er der i 2020 registreret i alt 16 magtanvendelser fordelt på
7 borgere. I 2019 blev der registreret i alt otte magtanvendelser fordelt på syv borgere.
Registrerede magtanvendelser på socialområdet:
Type
2020 2019
Akutte magtanvendelser
Forhåndsgodkendte magtanvendelser

13

3

3

5

De akutte magtanvendelser omhandler fastholdelse og føren af borger for at forhindre
vold mod sig selv eller andre.
De forhåndsgodkendte magtanvendelser omhandler stofseler til kørestol m.m.
På socialområdet er der til stadighed fokus på faglig udvikling og øget anvendelse af
neuropædagogik. 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 lovgivning om magtanvendelser indgår som en del af tilbuddenes årshjul.
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Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering
På ældreområdet er der i 2020 registreret i alt 28 magtanvendelser fordelt på ni borgere. I 2019 blev der registreret i alt 20 magtanvendelser fordelt på 10 borgere.
Registrerede magtanvendelser på ældreområdet:
Type
2020 2019
Akutte magtanvendelser

22

13

Forhåndsgodkendte magtanvendelser 6

7

De akutte magtanvendelser omhandler dels nødvendig udførelse af hygiejnetiltag, og
dels fastholdelse og føren af borger for at forhindre sundhedstrussel og/eller fysisk
skade.
De forhåndsgodkendte magtanvendelser omhandler dels alarm- og pejlesystemer,
som medvirker til at give borgeren større frihed, samtidig med at borgeren kan modtage relevant hjælp, når der er behov, og dels fastholdelse i hygiejnesituationer eller
brug af stofseler.
Alarm- og pejlesystemer anvendes, når borgeren vil gå fra boligen, men ikke kan finde rundt i omgivelserne. Sensorer anvendes, når borgeren, der ikke kan stå eller gå,
prøver at rejse sig fra seng/stol, for at stå eller gå.
Forud for enhver anvendelse af magt er der iværksat relevante pædagogiske metoder
og udredning af individuelle behov.
På ældreområdet er der løbende fokus på faglig udvikling, herunder fast anvendelse af
neuropædagogisk udredning, borgerdrøftelser og faglig sparring. Der er vedvarende
fokus på borgernes behov for aktiviteter og samvær. Der arbejdes systematisk analyserende, borgerens livshistorie inddrages, og det registreres hvordan borgerens reaktionsmønster er.
På trods af anvendelse af stor faglighed, bl.a. med redskaber fra demensrejsehold og
neuropædagogik, er der fortsat borgere, hvor fastholdelse – primært i hygiejnesituationer – har været det mulige. Det gælder også de tilfælde, hvor borgers færden er til
fare for sig selv eller andre.

Retsgrundlag

Serviceloven, kap. 24.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
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Bilagsliste
D2021-20743
D2021-20827

Registrerede magtanvendelser 2020 - Ældreområdet
Registrerede magtanvendelser 2020 - Socialområdet

24

Morsø Kommune

Seniorrådet

21-04-2021

13. Sundhedsfagligt tilsyn 2020 - risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet
Sagsnr.: S2019-16465
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-34687

Åbent

Indstilling

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

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører hvert år sundhedsfagligt tilsyn på baggrund af en
vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Tilsyn kan dels være
planlagte tilsyn og dels reaktive tilsyn.
Behandlingssteder udvælges aktuelt til tilsyn på baggrund af en stikprøve.
I 2020 blev Rolstruplund og Vejerslev Ældrecenter udtaget til et planlagt tilsyn, men
på grund af COVID-19 aflyste Styrelsen for Patientsikkerhed tilsynet på Rolstruplund.
Vejerslev Ældrecenter
Konklusionen på tilsynet er, at Vejerslev Ældrecenter indplaceres i kategorien ”Mindre
problemer af betydning for patientsikkerheden”.
Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller
følgende:
•

Behandlingsstedet skal sikre, at der fremgår en oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser og den skal revideres ved ændringer i patientens
helbredstilstand

•

Behandlingsstedet skal sikre, at der ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform
og styrke

•

Behandlingsstedet skal sikre, at aktuel medicin er opbevaret adskilt fra ikke-aktuel
medicin.

Der er udarbejdet en handleplan til sikring af, at ovenstående henstillinger opfyldes.

Retsgrundlag
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Sundhedsloven § 213.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Tilsynsrapporterne vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside samt Plejehjemoversigten.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2020-101577
D2020-101579
D2020-109692

Endelig tilsynsrapport - Vejerslev Ældrecenter
Handleplan - Vejerslev Ældrecenter
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune
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14. Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentre og Morsø Afklaringscenter 2020
Sagsnr.: S2020-564
Fraværende:

–

Dok.nr.: D2021-34713

Åbent

Indstilling

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

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

I lighed med tidligere år er der i 2020 gennemført uanmeldte kommunale tilsyn på
øens plejecentre og Morsø Afklaringscenter efter servicelovens § 151.
Morsø Kommune har aftale med Evidentia om at varetage de uanmeldte kommunale
tilsyn. Formålet er at påse, at borgerne får den hjælp, de har krav på efter deres bevilling, og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i Morsø Kommunes kvalitetsstandarder. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje,
hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet, tilbud om rehabilitering og hjælp til
vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder smat madservice.
Evidentia beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en skala
fra 1 til 5, hvor 5 er bedste niveau og beskrives med ordene "i meget høj grad", og 1
beskrives som "i meget lav grad".
Vurderingerne er baseret på en analyse af det indsamlede datamateriale. Hvert tema
belyses ud fra flere datakilder, herunder interviews med ledere, medarbejdere og borgere, observationer af interaktion mellem medarbejdere og borgere samt gennemgang af dokumentation og andet skriftligt materiale.

Sagsfremstilling

Tilsynet omfatter i 2020 Ansgarshjemmet, Fjordglimt, Hvidbjerg Plejecenter, Johan
Riis Minde, Rolstruplund, Støberigården, Vejerslev Ældrecenter samt Morsø Afklaringscenter.
Samlet set vurderer Evidentia, at plejecentrene og Morsø Afklaringscenter i høj grad
lever op til servicelovens bestemmelser og Morsø Kommunes kvalitetsstandarder og
politikker. Der er tale om velfungerende tilbud, som leverer serviceydelser i en god
kvalitet til beboerne. Både plejecentrene og Morsø Afklaringscenter er karakteriseret
ved dygtige og engagerede medarbejdere og kompetente ledere.
Beboerne er meget tilfredse med de ydelser og den støtte, de modtager, med medarbejdernes måde at møde dem anerkendende og respektfuldt.
Evidentia har vurderet tilsynene ud fra otte temaer med følgende resultater:
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1. Målgruppe, metode og tilgang
En har scoret 4 og syv har scoret 5.
2. Dokumentation
En har scoret 3 og syv har scoret 4.
3. Personlig pleje og praktisk hjælp
En har scoret 3, to har scoret 4 og fem har scoret 5.
4. Anerkendelse, inddragelse og indflydelse
Alle har scoret 5.
5. Mad og måltider
To har scoret 4 og seks har scoret 5.
6. Aktiviteter
Alle har scoret 5.
7. Organisation og ledelse
En har scoret 4 og syv har scoret 5.
8. Fysiske rammer og miljø
To har scoret 4 og seks har scoret 5.
Tilsynene har givet anledning til anbefalinger om fokusområder, som især omhandler
kvaliteten af dokumentationen.
Evidentias samlede anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter kan ses i bilag 2.
Alle handleplaner er samlet i bilag 3.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151.
Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

På grund af COVID-19 har tilsynsrapporterne ikke været sendt i høring i alle brugerpårørenderåd på plejecentrene. De høringssvar vi har modtaget viser stor tilfredshed
med tilsynsrapporterne.
Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2021-26113

Bilag 1 - Samlet årsrapport - Plejecentre, hjemmepleje, og
28

Morsø Kommune
D2021-26119
D2021-26377
D2019-83883

Seniorrådet

21-04-2021

madservice
Bilag 2 - Anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter
Bilag 3 - Samlet oversigt over handleplaner - plejecentre og
Morsø Afklaringscenter
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune
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15. Uanmeldt kommunalt tilsyn på Morsø Hjemmepleje og frit
valgs leverandører 2020
Sagsnr.: S2020-564
Fraværende:

–

Dok.nr.: D2021-34707

Åbent

Indstilling

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

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

I lighed med tidligere år er der i 2020 gennemført uanmeldte kommunale tilsyn på
Morsø Hjemmepleje samt frit valgs leverandører efter servicelovens § 151.
Morsø Kommune har aftale med Evidentia om at varetage de uanmeldte kommunale
tilsyn. Formålet er at påse, at borgerne får den hjælp, de har krav på efter deres bevilling, og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i Morsø Kommunes kvalitetsstandarder. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje,
hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet, tilbud om rehabilitering og hjælp til
vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder smat madservice.
Evidentia beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en skala
fra 1 til 5, hvor 5 er bedste niveau og beskrives med ordene "i meget høj grad", og 1
beskrives som "i meget lav grad".
Vurderingerne er baseret på en analyse af det indsamlede datamateriale. Hvert tema
belyses ud fra flere datakilder, herunder interviews med ledere, medarbejdere og borgere, observationer af interaktion mellem medarbejdere og borgere samt gennemgang af dokumentation og andet skriftligt materiale.

Sagsfremstilling

Tilsynet omfatter i 2020 Morsø Hjemmepleje og frit valgs leverandørerne EF Rengøring, Lyndrups Rengøring samt Snedkers Rengøring.
Samlet set vurderer Evidentia, at både Morsø Hjemmepleje og de private leverandører
er velfungerende og lever op til servicelovens paragraffer og Morsø Kommunes kvalitetsstandarder og politikker.
Borgerne er uanset leverandør meget tilfredse med den hjælp de modtager og måden
den leveres på.
Frit valgs leverandørerne leverer kun ydelser omfattende praktisk hjælp, hvorimod
Morsø Hjemmepleje leverer serviceydelser, der omfatter både praktisk hjælp, personlig pleje og omsorg.
Evidentia har vurderet tilsynene ud fra seks temaer:
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1. Rehabilitering
Alle har scoret 5.
2. Dokumentation
Morsø Hjemmepleje har scoret 3, de private leverandører har scoret henholdsvis
3, 4 og 5.
3. Personlig pleje og praktisk hjælp
Morsø Hjemmepleje har scoret 4, de private leverandører har scoret 5.
(De private leverandører er kun blevet vurderet på praktisk hjælp)
4. Anerkendelse, inddragelse og indflydelse
Morsø Hjemmepleje har scoret 4, de private leverandører har scoret 5.
5. Madservice
Morsø Hjemmepleje har scoret 5.
(Temaet indgår ikke i tilsynet med de private leverandører)
6. Organisation og ledelse
Alle har scoret 5.
Tilsynene har givet anledning til anbefalinger om fokusområder, som især omhandler
kvaliteten af dokumentationen.
Evidentias samlede anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter kan ses i bilag 5.
Morsø Hjemmeplejes handleplan er samlet i bilag 6.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151.
Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2020-117662
D2021-5354
D2020-108999
D2021-5172
D2021-26407
D2021-26408
D2019-83883

Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Hjemmepleje
Endelig tilsynsrapport 2020 - EF Rengøring
Endelig tilsynsrapport 2020 - Lyndrups Rengøring
Endelig tilsynsrapport 2020 - Snedkers Rengøring
Bilag 5 - Anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter
Bilag 6 - Handleplan 2020 - Morsø Hjemmepleje
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune
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16. Uanmeldt kommunalt tilsyn på madservice og frit valgs leverandør 2020
Sagsnr.: S2020-564
Fraværende:

–

Dok.nr.: D2021-34711

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Lisbeth Pedersen, leder i Centralkøkkenet Skovparken, deltager i punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

I lighed med tidligere år er der i 2020 gennemført uanmeldte kommunale tilsyn
på madservice samt frit valgs leverandører efter servicelovens § 151.
Morsø Kommune har aftale med Evidentia om at varetage de uanmeldte kommunale
tilsyn. Formålet er at påse, at borgerne får den hjælp, de har krav på efter deres bevilling, og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i Morsø Kommunes kvalitetsstandarder. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje,
hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet, tilbud om rehabilitering og hjælp til
vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder samt madservice.
Evidentia beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en skala
fra 1 til 5, hvor 5 er bedste niveau og beskrives med ordene "i meget høj grad", og 1
beskrives som "i meget lav grad".
Vurderingerne er baseret på en analyse af det indsamlede datamateriale. Hvert tema
belyses ud fra flere datakilder, herunder interviews med ledere, medarbejdere og borgere, observationer af interaktion mellem medarbejdere og borgere samt gennemgang af dokumentation og andet skriftligt materiale.

Sagsfremstilling

Tilsynet omfatter i 2020 Centralkøkkenet Skovparken og frit valgs leverandøren Det
Danske Madhus.
Café Støberigården har ikke haft tilsyn i 2020, da den på grund af COVID-19 restriktioner pt. er lukket.
Samlet set vurderer Evidentia, at både Centralkøkkenet Skovparken og den private
leverandør i vid udstrækning lever op til servicelovens paragraffer og Morsø Kommune
kvalitetsstandarder og politikker. Ligeledes er der tale om velfungerende tilbud, som
gennem sunde og velsmagende måltider bidrager til borgernes trivsel. Borgerne giver
samlet set udtryk for tilfredshed med den kost, de får leveret.
Der skal gøres opmærksom på, at Det Danske Madhus kun har én kunde på Mors.
Evidentia har vurderet tilsynene ud fra fire temaer:
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1. Udbud, variation og fleksibilitet
Begge har scoret 5.
2. Kost og ernæring
Centralkøkkenet Skovparken har scoret 5, og den private leverandør har scoret 4.
3. Levering
Begge har scoret 5.
4. Samarbejde med visitation og hjemmepleje
Begge har scoret 5.
(Den private leverandør har ikke aktuelt noget samarbejde med hverken Visitationen eller Morsø Hjemmepleje, men står til rådighed for dette)
Tilsynene har ikke givet anledning til anbefalinger om fokusområder eller udviklingspunkter.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151.
Retssikkerhedsloven.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2020-109000
D2021-5170
D2019-83883

Endelig tilsynsrapport 2020 - Centralkøkkenet Skovparken
Endelig tilsynsrapport 2020 - Det Danske Madhus
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune
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17. Tilfredshedsundersøgelse blandt Centralkøkkenets kunder efterår 2020
Sagsnr.: S2020-39924
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-35963

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Lisbeth Pedersen, leder i Centralkøkkenet Skovparken, deltager i punktet.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)
Handicaprådet (22. april 2021)

Sagsresumé

Centralkøkkenet Skovparken har i efteråret 2020 udsendt spørgeskemaer til Centralkøkkenets kunder.

Sagsfremstilling

Centralkøkkenet har i efteråret 2020 lavet en lille tilfredshedsundersøgelse blandt 337
borgere, som får udbragt mad til eget hjem.
Der er modtaget 85 skemaer retur, som er helt eller delvist besvarede - en svarprocent på 25 %.
Tilfredshedsundersøgelsen bestod af spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med vores ydelser", hvor man kunne svare på en skala fra "Meget tilfreds" til "Meget utilfreds".
Resultat på tilfredshedsundersøgelsen:
Meget tilfreds 54 % (46 kunder)
Tilfreds

32 % (27 lunder)

Middel tilfreds 8 % (7 kunder)
Mindre tilfreds 2 % (2 kunder)
Meget utilfreds 0 %
4 % (3 kunder) udfyldte ikke spørgsmålet korrekt.
86 % af kunderne er tilfreds/meget tilfreds med Centralkøkkenet Skovparkens ydelser.
Udover spørgsmålet blev kunderne opfordret til at kommenterer på, hvad de mener
Centralkøkkenet Skovparken gør godt, og hvad Centralkøkkenet Skovparken eventuelt
kan gøre bedre.
Kundernes kommentarer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Serviceloven § 83.

Økonomiske konsekvenser
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Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2020-120642
D2020-120644
D2021-783

Resultat på tilfredshedsundersøgelse - efterår 2020
Kundekommentarer - tilfredshedsundersøgelse efterår 2020
Tilfredshedsundersøgelsesskema - Centralkøkkenet Skovparken
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Boligstrategi

Sagsnr.: S2020-37344
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-19792

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Orientering om boligstrategi.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har den 4. februar 2021 udsendt orientering om boligstrategi
til Seniorrådet.
Bemærkninger eller spørgsmål til projektet sendes til Kommunale Ejendomme.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2021-19597
D2021-19598

Orienteringsskrivelse vedrørende boligstrategi - Seniorrådet
Boligstrategi
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Ombygning af Vejerslev Ældrecenter

Sagsnr.: S2020-37344
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-19789

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Orientering om ombygning af Vejerslev Ældrecenter.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har den 3. februar 2021 udsendt orientering om ombygning
af Vejerslev Ældrecenter til Seniorrådet.
Bemærkninger eller spørgsmål til projektet sendes til Kommunale Ejendomme.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
D2021-19576
D2021-19585
D2021-19588
D2021-19591
D2021-19596

Orienteringsskrivelse vedrørende ombygning af Vejerslev Ældrecenter - Seniorrådet
Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - Demensafsnittet
Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - Demensafsnittet
Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - 6 boliger
Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - 6 boliger
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20. Fælleskommunal SKI-aftale om genbrugshjælpemidler til
høring
Sagsnr.: S2020-37344
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2021-32616

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Den fælleskommunale SKI-aftale om genbrugshjælpemidler skal i udbud og blev pga.
deadline sendt i høring i Seniorrådet den 10. marts 2021 pr. mail.

Sagsfremstilling

Genbrugshjælpemidler er en fælleskommunal SKI-aftale, der skal omfatte op mod 15
hjælpemidler, tilbehør og reservedele inden for manuelle kørestole, siddepuder,
skummadrasser samt glide- og vendehjælpemidler.
Høringsfristen var medio april 2021, hvorfor høringen foregik skriftligt via mail.
Seniorrådets høringssvar:
"Kommentarer til udbudsmaterialet
At den nuværende andel på ca. 2 1/2 % af alle indkøb sker på grundlag af fællesaftaler er bemærkelsesværdigt lavt, og burde være på langt over 50 %.
Inddragelse af brugerorganisationer
Seniorrådet finder det helt afgørende, at relevante brugerorganisationer fortsat fremadrettet bliver inddraget for at sikre at eventuelle småfejl bliver rettet straks.
Brugerinddragelse i forhold til udarbejdelse af kravene til udbuddet
Den beskrevne proces bifaldes.
Tildeling/udbud
Vægtning af kvaliteten med 60 % og (derfor max 40 % på prisen ) må efter Seniorrådets mening helst maximeres mest muligt på kvalitetsdelen.
Levering
At det vil være tilstrækkelig med ugentlige leverancer af genbrugshjælpemidler til
hjælpemiddeldepoterne er i oplægget muligt hvis depoterne holder ”godt øje ”med lagerbeholdningerne. Seniorrådet forventer af man på hjælpemiddelcentralerne til stadighed ( som i de fleste virksomheder ) kan se den nøjagtige lagersituation. Der bør
dog være mulighed for akutleverancer!
Kravspecifikationer
Seniorrådets medlemmer har ikke teknisk indsigt til at kunne kommentere på de en39
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kelte produktbeskrivelser ud over et enkelt, men desværre meget almindeligt fænomen: Når en kørestol skubbes af en hjælper, som skubber en stol for første gang, og
kommer i meget uheldige situationer ved kantsten og lign. er det 100 % nødvendigt
at kørestolen er tipsikret på bedste måde."
Materialet til høringen er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Servicelovens § 112.
Retssikkerhedslovens §§ 30 og 37a, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemræke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Seniorrådet blev hørt i perioden 10. marts - 6. april 2021.

Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde.

40

Morsø Kommune

21.

Seniorrådet

21-04-2021

Håndbog om ældrerådsarbejde fra Dansk Ældreråd

Sagsnr.: S2020-37344
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2020-107254

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet drøfter deres gennemgang af håndbogen.
• Seniorrådet drøfter eventuelle ændringer til Seniorrådets vedtægter.

Behandling

Seniorrådet (21. april 2021)

Sagsresumé

Opfølgning på handbog om ældrerådsarbejde fra Dansk Ældreråd.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har på et separat møde gennemgået håndbogen, som der drøftes på mødet.
Seniorrådets vedtægter gennemgås på mødet med henblik på ændring af Seniorrådets vedtægter, herunder Seniorrådets deltagelse i brugerpårørenderåd.

Retsgrundlag

Seniorrådets vedtægter.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Seniorrådets vedtægter skal godkendes i Det Sociale Udvalg.
De godkendte vedtægter offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde.

Bilagsliste
D2021-39457
D2018-2537
D2020-75657

Seniorrådet definerer sine arbejdsopgaver som beskrevet i
Håndbog om ældrerådssamarbejde
Vedtægter Seniorrådet
Håndbog om ældrerådsarbejde
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Eventuelt

Sagsnr.: S2020-37338
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2020-107218

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt.

Beslutning

Intet udover der skal fastsættes ekstra seniorrådsmøde.
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Næste møde

Sagsnr.: S2020-37338
Fraværende:
–

Dok.nr.: D2020-107241

Åbent

Indstilling

Det anbefales, at
• Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag den 24. august 2021, kl. 9.00 - 11.00, i lokale 100,
Jernbanevej 7.

Beslutning

Seniorrådet ønsker ekstra seniorrådsmøde, forinden deres deltagelse i Det Sociale
Udvalgsmøde i juni måned.. De udsatte punkter fra dagens møde skal på, og nye
punkter kan sættes på.
Punkt vedrørende deltagelse i Det Sociale Udvalg skal på dagsordenen.
Mejner og Malene afklarer nyt mødetidspunkt. Henrik R. Christensen skal deltage på
mødet.
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Samlet bilagsliste
D2020-73523
D2020-110082
D2021-46282
D2020-108108
D2020-108179
D2020-108171
D2020-108187
D2021-20743
D2021-20827
D2020-101577
D2020-101579
D2020-109692
D2021-26113
D2021-26119
D2021-26377
D2019-83883
D2020-117662
D2021-5354
D2020-108999
D2021-5172
D2021-26407
D2021-26408
D2020-109000
D2021-5170
D2020-120642
D2020-120644
D2021-783
D2021-19597
D2021-19598
D2021-19576
D2021-19585
D2021-19588
D2021-19591
D2021-19596
D2021-39457
D2018-2537
D2020-75657

Årshjul - Seniorrådet 2021
Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Seniorrådet
Seniorrådet - kommunikation og kandidater til valget
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - maj 2021
Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge - maj
2021
Kvalitetsstandard for ældrebolig og plejebolig - maj 2021
Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel - maj 2021
Registrerede magtanvendelser 2020 - Ældreområdet
Registrerede magtanvendelser 2020 - Socialområdet
Endelig tilsynsrapport - Vejerslev Ældrecenter
Handleplan - Vejerslev Ældrecenter
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune
Bilag 1 - Samlet årsrapport - Plejecentre, hjemmepleje, og
madservice
Bilag 2 - Anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter
Bilag 3 - Samlet oversigt over handleplaner - plejecentre og
Morsø Afklaringscenter
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune
Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Hjemmepleje
Endelig tilsynsrapport 2020 - EF Rengøring
Endelig tilsynsrapport 2020 - Lyndrups Rengøring
Endelig tilsynsrapport 2020 - Snedkers Rengøring
Bilag 5 - Anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter
Bilag 6 - Handleplan 2020 - Morsø Hjemmepleje
Endelig tilsynsrapport 2020 - Centralkøkkenet Skovparken
Endelig tilsynsrapport 2020 - Det Danske Madhus
Resultat på tilfredshedsundersøgelse - efterår 2020
Kundekommentarer - tilfredshedsundersøgelse efterår 2020
Tilfredshedsundersøgelsesskema - Centralkøkkenet Skovparken
Orienteringsskrivelse vedrørende boligstrategi - Seniorrådet
Boligstrategi
Orienteringsskrivelse vedrørende ombygning af Vejerslev Ældrecenter - Seniorrådet
Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - Demensafsnittet
Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - Demensafsnittet
Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - 6 boliger
Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - 6 boliger
Seniorrådet definerer sine arbejdsopgaver som beskrevet i
Håndbog om ældrerådssamarbejde
Vedtægter Seniorrådet
Håndbog om ældrerådsarbejde
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