
 

Årshjul 
Punkter til møde i Seniorrådet 2019 

 

 

15. januar 

2020 

 Fællesmøde vedrørende seniorbofællesskaber 

 

 

 
12. februar 

2020 

 

 Ny afregningsmodel på plejehjemmene 

 Tilsynsrapport for plejehjem 

 Opsamling på Seniorrådets årshjul 

 Orientering fra Fællesindkøb Midt 

 

 
11. marts 

2020 

 

 Budget 2021 

 Fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet i 2021 

 Strategi for besøgsrunder på kommunes plejehjem  

 Magtanvendelse på seniorområdet – ved 

demenskoordinator Marianne Røjgaard 

 

 

15. april 2020 

 

Mødet annulleret – punkterne flyttet til den 13. maj 2020. 

 

4. maj 2020 Fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg udsat til den 8. juni 

2020. 

 

13. maj 2020 

 

 Velfærdsteknologi samt drøfte den etiske debat om 

velfærdsteknologi 

 Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg 

 

 
8. juni 2020 Fælles dialogmøde med Udvalget for Social Omsorg 

Følgende punkter ønskes drøftet med Udvalget for Social Omsorg: 

 Demensbyggeri 

 Hvordan arbejdes der målrettet på at få et team til 

borgeren i hjemmet? 

 Faglige fokusområder for tilsyn 

 Tilbud om helbredstjek af alle ved 67 år 

 Opfylder pakkerne behovet? 

 Bevarelse af Klippekortet 

 Kvalitetsstandarder før økonomi 

 

10. juni 2020 
 Seniorrådet vil gerne vide hvad den nye samarbejdsaftale 

mellem kommuner og Regionen, vedrørende IV- 

behandling, kommer til at betyde for Hedensted Kommune 

økonomiske. Herunder om man vil udbygger IV 
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behandlingen i kommunen eller om der kommer andre 

tiltag? 

 Afgørelse om fremmødevalg  

 Opsamling på dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg 

den 8. juni 2020 

 

 
12. august 

2020 

 Afholdelse af FN’s Internationale Ældredag  

 Orientering om kvalitetsstandarder ved Jenny Bjerking – 

leder af Velfærdsrådgivningen 

 Opfølgning på Seniorrådets budget 

 Drøftelse af emner i forhold til dialogmødet med Udvalget 

for Social Omsorg den 31. august 2020 

 Borgermøde vedrørende Pårørendepolitikken – mødet skal 

afholdes i Tørring 

31. august 

2020 Fælles dialogmøde med Udvalget for Social Omsorg 

Følgende punkt ønskes drøftet med Udvalget for Social Omsorg: 

 Udmøntning af Pårørendepolitikken 

 

 

9. september 

2020 

 Opfølgning på mødet med Kørselskontoret, PP Busser og 

medlemmer af Seniorrådet. 

 Orientering ved leder af Senior - Rikke Slot te Pas – 

klippekort på plejehjem. Hvordan og til hvad bliver klippene 

brugt og hvordan registreres det? 

 

 

7. oktober 

2020 

 

 

11. november 

2020 

 Mad & Måltider – ernæringsområdet ved Jane Vase 

 

2. december 

2020 

 

 Evaluering af ressourcetildelingsmodellen på plejehjem 

sættes på november eller december mødet, hvor 

chefkonsulent Heidi Jul Nielsen inviteres til at deltage 

 

Kommende 
fokuspunkter 

i 2021 

 

 Rådighedsbeløb for plejehjembeboere  
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 Palliativ pleje – hvornår er der der ydes palliativ pleje i eget 

hjem og hvornår ydes det på Rehab. – og Akutcentret i 

Løsning 

 Kvalitetsstandarder for kørsel i Læring samt Fritid & 

Fællesskab ved Lars Oksbjerre 

 Elevområdet og rekruttering af elever– ved 

uddannelsesansvarlig Lotte Aarø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


