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Morsø Kommune

1.

Seniorrådet

17-08-2022

Orientering v/formand Hanne Haaning

Sagsnr.: S2021-73175
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-7327
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
1. Orientering fra deltagelse i brugerpårørenderåd.
2. Seniorfest.
3. Formand og næstformand deltager i kursus om kommunernes budget den 1. september 2022.
Beslutning
Ad. 1)
Flere af seniorrådsmedlemmerne har deltaget i bruger- og pårørenderåd, og det er
gode møder. Ansgarshjemmet har endelig - efter flere forsøg - igen fået valgt et bruger- og pårørenderåd.
Ad. 2)
Forberedelserne til seniorfesten er klar, og der forventes stort ryk ind (max 500) til
festen i Midtmors Sport, Øster Jølby, den 21. september, hvor Gerhard Mark spiller.
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2.

Seniorrådet

17-08-2022

Orientering v/chef Ann Lisbeth Martinussen

Sagsnr.: S2021-73175
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-7330
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
1.
2.
3.
4.

Komponent.
Rekruttering.
Budget.
Påbud ved tilsyn.

Beslutning
Ad. 1)
Ann Lisbeth Martinussen orienterede om de foreløbige, overordnede resultater og næste skridt i Komponent arbejdet.
Komponent arbejdet viser, at Morsø Kommunes ældreområde ligger højt på såvel service som udgifter i forhold til såvel sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet, og at der, ligesom på flere andre områder i Morsø Kommune, er et "udvidet omsorgsperspektiv".
Komponent vurderer, at der er muligheder for tilpasninger og udviklingstiltag på en
række forskellige områder, der kan bidrage til den samlede økonomiske udfordring,
samt sikring af, at der fortsat er relevante tilbud med kvalitet i Morsø Kommune, svarende til et gennemsnitsniveau på landsplan.
Ad. 2)
Rekrutteringssituationen på hele området til de forskellige stillinger svinger en del.
Det flytter sig hele tiden, om der er tilstrækkelig kvalificerede ansøgere. Det sker, at
der er stillinger, der kommer i genopslag pga. manglende kvalificerede ansøgere ved
første opslag. Medarbejderne benytter sig af det store udbud af stillinger på hele
sundheds- og ældreområdet, både indenfor og udenfor kommunen, hvilket giver mere
personaleomsætning end tidligere.
Ad. 3)
Budget 2023 situationen ser fortsat temmelig udfordrende ud. Der er den 11. august
2022 sendt pressemeddelelse ud vedrørende kommunens ansøgning af særtilskud på
139 mio. kr. - Morsø Kommune plejer at modtage ca. 15 mio. kr.
Der er fortsat en del uafklarede områder i forhold til budget 2023, både på ugiftsiden
og indtægtsgrundlaget.
Yderligere oplysninger vedrørende budget 2023 følger på det fælles økonomimøde den
18. august 2022 ved økonomidirektør Bodil B. Kristensen.
Ad. 4)
Som tidligere oplyst blev der til Hvidbjerg Plejecenter givet et påbud den 1. april 2022
med baggrund i især manglende opfyldelse af journalføring grundet nyt omsorgsjournal system. Dette påbud er ophævet den 5. juli 2022 efter tilsynets opfølgningstilsyn
udført den 31. maj 2022.
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3.

Seniorrådet

17-08-2022

Seniorrådets årshjul og besøgsrunde på plejecentre 2023

Sagsnr.: S2022-21618
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-63307
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Seniorrådet godkender udkast til besøgsrunden for 2023 og 2024.
• Seniorrådet godkender årshjul for 2023.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Sagsresumé
Seniorrådet har på deres sidste møde efterspurgt et udkast til besøgsrunde på Morsø
Kommunes plejecentre i 2023 og 2024.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et udkast til Seniorrådets besøgsrunde for 2023 og 2024 med forslag til, hvor Seniorrådets møder afholdes de næste to år.
Derudover er der udarbejdet et udkast til Seniorrådets årshjul for 2023, dog med forbehold for ændringer, da årshjulet skal passe til de politiske og organisatoriske mødeplaner.
Retsgrundlag
Intet at bemærke.
Økonomiske konsekvenser
Intet a bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Intet at bemærke.
Beslutning
Besøgsrunde godkendt.
Årshjul godkendt.

Bilagsliste
D2022-63183
D2022-63058

UDKAST - Seniorrådets besøgsrunder på plejecentre 2023-2024
UDKAST- Seniorrådets årshjul 2023

5

Morsø Kommune

4.

Seniorrådet

17-08-2022

Fællesmøde med øens omsorgsklubber

Sagsnr.: S2021-73175
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-63325
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Seniorrådet drøfter dato og indhold til fællesmøde med øens omsorgsklubber.
Det foreslås, at fællesmødet afholdes tirsdag den 4. oktober 2022, kl. 9.00 - 11.00.
Referat fra sidste års fællesmøde er vedlagt til inspiration.
Beslutning
Dato den 4. oktober 2022, kl. 9.00 - 11.00 er vedtaget.
Der er lavet aftale med leder af sundhedscentret, Mette S. Bjørndal, der kommer og
fortæller om Sundhedscenter Limfjordens tilbud.
Derudover vanligt program med velkomst ved formand, sang og sidst, men ikke
mindst, fælles inspiration mellem klubberne.

Bilagsliste
D2022-63328

Referat fra fællesmøde med Seniorrådet og øens omsorgsklubber - 5. oktober 2021
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5.

Seniorrådet

17-08-2022

Dialogmøde med Udvalget for Teknik og Miljø

Sagsnr.: S2021-73175
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-63394
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Seniorrådet drøfter punkter til dialogmødet med Udvalget for Teknik og Miljø, som
afholdes den 26. oktober 2022, kl. 9.00.
Punkter indtil videre:
• Ejerforhold omkring Rotaryparken
• Strandgården - hvad skal der ske med den og hvor langt er man i processen?
• Opfølgning på gangstien ved Klosterbugten
• Manglende bænke fra Jens Juhl's Kaj og ud på spidsen.

Beslutning
Punkter nævnt herunder ønskes fremsendt til udvalget forud for mødet.
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6.

Seniorrådet

17-08-2022

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 2022

Sagsnr.: S2022-869
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-37563
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven sendes i
høring i Seniorråd og Handicapråd.
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Handicaprådet (18. august 2022)
Sagsresumé
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven er revideret og sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og
Beskæftigelse.
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 2022 er revideret med tidssvarende oplysninger, der er afstemt efter sundhedsloven § 140 samt politisk godkendt serviceniveau.
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.
Retsgrundlag
Sundhedsloven § 140.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2022-2861

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - oktober 2022

8

Morsø Kommune

7.

Seniorrådet

17-08-2022

Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven 2022

Sagsnr.: S2022-868
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-37507
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd.
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Handicaprådet (18. august 2022)
Sagsresumé
Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven er revideret og sendes i høring i
Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 2022 er revideret med tidssvarende oplysninger, der er aftsemt efter serviceloven § 86 samt politisk godkendt
serviceniveau.
Kvalitetsstandarden vedrører genoptræning uden genoptræningsplan.
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.
Retsgrundlag
Serviceloven § 86.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2022-2859

Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - oktober
2022
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8.

Seniorrådet

17-08-2022

Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 2022

Sagsnr.: S2022-870
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-64468
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter
sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd.
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Handicaprådet (18. august 2022)
Sagsresumé
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter er revideret og sendes i
høring i Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed
og Beskæftigelse.
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 2022 er revideret med
tidssvarende oplysninger, der er afstemt efter sundhedsloven § 140 og serviceloven §
86 samt politisk godkendt serviceniveau.
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.
Retsgrundlag
Sundhedsloven § 140.
Serviceloven § 86.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Bilagsliste
D2022-2864

Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter oktober 2022
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9.

Seniorrådet

17-08-2022

Orientering om Sundhedscenter Limfjordens tilbud

Sagsnr.: S2021-73176
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-63393
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Mette Skydt Bjørndal, centerleder, deltager i punktet.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Sagsresumé
Orientering om Sundhedscenter Limfjordens tilbud.
Sagsfremstilling
Centerleder Mette Skydt Bjørndal orienterer om Sundhedscenter Limfjordens tilbud.
Retsgrundlag
Intet at bemærke.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Intet at bemærke.
Beslutning
Mette S. Bjørndal orienterede om de mage forskellige tilbud, samt de grupperinger af
tilbud. Der er tilbud som sygehuset henviser til, og andre tilbud som egen læge kan
henvise til og endnu en tredje gruppe af tilbud som egen læge kan henvise til og endnu en tredje gruppe af tilbud, hvor borgerne selv kan henvende sig.
Tilbud dækker blandt andet:
• Hele træningsområdet
• Rehabiliteringstilbud indenfor kronikertilbud
• Livstilsforløb og andre KRAM forløb
• Rusmiddelcenter
• Diætist
• Børnefysioterapi og babymotorik.
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Seniorrådet

17-08-2022

10. Orientering om ny ældrelov
Sagsnr.: S2021-73176
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-63371
–

Indstilling
Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Charlotte Vester, sygeplejefaglig leder, deltager i punktet.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Sagsresumé
Orientering om ny ældrelov.
Sagsfremstilling
Sygeplejefaglig leder orienterer om status på ny ældrelov.
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.
Charlotte Vester gav en fin orientering om status på ny ældrelov.
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11. Nærhospitaler
Sagsnr.: S2022-22092
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-72223
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Handicaprådet (18. august 2022)
Sagsresumé
Den 20. maj 2022 indgik Regeringen med et bredt folketingsflertal en sundhedsreform
med aftalen "Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen".
I sundhedsreformen er der væsentligt fokus på det nære sundhedsområde, herunder
nærhospitaler.
Sagsfremstilling
Aftalepartierne vil afsætte 4 mia. kr. til at oprette op til 25 nærhospitaler fordelt over
hele landet de kommende år, hvoraf Nykøbing Mors er udpeget som et af stederne.
Nærhospitalerne skal flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden akutsygehusene, tættere på borgerne. Det kan f.eks. være opfølgningsforløb for mennesker med
kronisk eller ukompliceret diagnostik, såsom røntgenbilleder og blodprøver.
Derudover kan kommunale sundhedstilbud og sundhedspersoner i praksissektoren,
f.eks. alment praktiserende læger, specialpraktiserende læger og fysioterapeuter, også have lokaler i tilknytning til nærhospitalet.
Sundhedsstyrelsen er i gang med at færdiggøre beskrivelsen for de faglige rammer og
de konkrete opgaver, der fremover skal og kan løses på et nærhospital, samt hvilke
patientgrupper der rettes imod.
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.
Charlotte Vester gav en fin orientering om status på nærhospital.
Seniorrådet opfordres til at sende forslag til indhold i et sundhedscenter til Charlotte
Vester og Ann Lisbeth Martinussen.
Charlotte Vesters mailadresse: cv@morsoe.dk.
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17-08-2022

12. Tilsynspolitik - oktober 2022
Sagsnr.: S2022-21557
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-61909
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Den reviderede tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice
sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd.
Behandling
Seniorrådet (17. august 2022)
Handicaprådet (18. august 2022)
Sagsresumé
Ifølge serviceloven § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter serviceloven § 83.
Der skal følges op på tilsynspolitikken en gang om året.
Sagsfremstilling
Tilsynspolitikken danner rammen for Morsø Kommunes procedure for udførelse og opfølgning på tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice,
og 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.
Der er ingen ændringer til tilsynspolitikken gældende fra oktober 2022.
Retsgrundlag
Serviceloven § 151c.
Serviceloven §§ 83 og 91.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Den godkendte tilsynspolitik offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Tilsynspolitikken godkendt.

Bilagsliste
D2022-61663

Tilsynspolitik - oktober 2022
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13. Sundhedsfagligt tilsyn 2021 - risikobaserede tilsyn på
sundhedsområdet
Sagsnr.: S2020-39406
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-5997
–

Åbent

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at
• Orienteringen tages til efterretning.
Behandling
Direktionen (9. maj 2022)
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (17. maj 2022)
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 2021 blev
Duelund udtaget til et planlagt tilsyn.
Konklusionen på tilsynet er, at Duelund indplaceres i kategorien "Mindre problemer af
betydning for patientsikkerheden".
Fundene ved tilsynet gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstillede,
at Duelund skal sikre:
•
•
•
•
•
•
•

At den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig, systematisk og føres i én
journal
At det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer
At der er overensstemmelse mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste,
samt at der ved en medicinordination fremgår præparates aktuelle handlingsnavn,
dispenseringsform og styrke
At holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter ikke er overskredet
At der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning
At medicin er opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
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.
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Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og kommunikation
Seniorrådet samt Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres.
Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside samt Plejehjemsoversigten.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

Bilagsliste
Endelig tilsynsrapport - Duelund
Handleplan 2021 - Duelund
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune

D2022-5677
D2022-9410
D2022-6073

Behandling på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-05-2022 14:00
Fraværende:

–

Åbent

Beslutning
Taget til efterretning.
Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandling på Direktionen 09-05-2022 - 13:30
Fraværende:

–

Åbent

Beslutning
Taget til efterretning.

17

Morsø Kommune

Seniorrådet
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14. Eventuelt
Sagsnr.: S2021-73175
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-7331
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt.
Beslutning
Ledelsesinformation august gældende for ældreområdet ligger klar til Seniorrådet glemt udleveret på mødet. Det aftales, at ledelsesinformationen vedhæftes referat fra
dagens møde.
Karen Marie Nielsen gav på mødet en rigtig fin orientering omkring Duelund, samt en
rundvisning af stedet.
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17-08-2022

15. Næste møde
Sagsnr.: S2021-73175
Fraværende:

Dok.nr.: D2022-7335
–

Åbent

Indstilling
Det anbefales, at
• Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde.
Næste møde afholdes onsdag den 16. november 2022, kl. 9.00 - 11.00 på Centralkøkkenet Skovparken.
Beslutning
Intet at bemærke.
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Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - oktober
2022
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter oktober 2022
Tilsynspolitik - oktober 2022
Endelig tilsynsrapport - Duelund
Handleplan 2021 - Duelund
Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kommune

20

