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157.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 2. december 2020. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
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158.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 11. november 2020. 

Beslutning 

Referatet godkendt med følgende bemærkninger. 

Et af Seniorrådets medlemmer foreslår, at budgetbehandlingen kommer på som en fast del på 

årshjulet, således at Seniorrådet ikke kommer på bagkant. Ofte begynder udvalgene arbejdet i 

marts, og derfor vil det være hensigtsmæssigt, at Seniorrådet også lige så stille starter op 

samtidig. Seniorrådet vil gerne drøfte budgetbehandlingen med Udvalget for Social Omsorg i 

april 2021 i forbindelse med dialogmødet. Derfor sættes det på årshjulet i marts 2021. 

Bilag 

 2020.11.11 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_158_Bilag_1_20201111_Referat_Seniorraadet.pdf
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159.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

 

Seniorrådet ønsker en orientering i forhold til nedenstående: 

 Status på belægningsprocenten på akutstuerne 

 Status på belægningsprocenten på Rehab. 

 Findes der en statistik for genindlæggelser for +80 årige? 

 Findes der en statistik for indlæggelsestiden for +80 årige? 

 Er der lægetilsyn på akutstuerne og Rehab.? 

 Er §151 tilsyn med hjemmeplejen påbegyndt i Hedensted Kommune? Og hvilke 

områder er i fokus? 

 Er der tilknyttet praktiserende læger på alle plejehjemmene i kommunen? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på belægningsprocenten på akutstuerne 

Chefen for Social Omsorg orienterede om belægningsprocenten på de to akutstuer. 

Gennemsnitligt i 2019/2020 har belægningsprocenten ligget på omkring 30%. Indløbsfasen i 

2019 var lidt svær, men tallene er nu stigende. Der er også etableret et tættere samarbejde 

med praktiserende læger og vagtlæger, som er dem der kan indskrive borgere til akutstuerne. 

 

Status på belægningsprocenten på Rehab. 

Rehab. består af 17 pladser og har en rigtig flot belægningsprocent 

 

Findes der en statistik for genindlæggelser for +80 årige? 

Det er fortsat ikke muligt at hente data i E-Sundhed, så det er ikke muligt at trække en 

statistik i forhold til genindlæggelser. 

 

Findes der en statistik for indlæggelsestiden for +80 årige? 

Det er fortsat ikke muligt at hente data i E-Sundhed, så det er ikke muligt at trække en 

statistik i forhold til indlæggelsestiden. 

 

Er der lægetilsyn på akutstuerne og Rehab.? 

Det er ikke fasttilknyttet en læge til Rehab. og Akutcenteret. Såfremt en borger har behov for 

at blive tilset af en læge, kontakter personalet borgerens praktiserende læge. 

 

Er §151 tilsyn med hjemmeplejen påbegyndt i Hedensted Kommune? Og hvilke 

områder er i fokus? 

§151 tilsyn er påbegyndt. De faglige fokusområder for tilsynet 2020 i Hedensted Kommune er: 
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 Et værdigt liv - respektfuld kommunikation og omsorgsfuld pleje 

 Pårørendeinddragelse og samarbejde 

 Aktivitet 

 Personlig - og praktisk hjælp og rehabilitering 

 Observation af personlig pleje 

 Hygiejne  

 Sundhedsfaglig dokumentation 

 

Borgerne, der deltager i tilsynet, udvælges tilfældigt i forhold til de kriterier, der er sat op. Der 

udvælges 3 borgere/hjem pr. hjemmeplejeteam. Besøgende forgår som vanligt fysisk under de 

gældende retningslinjer, der vedrører Corona. 

 

Seniorundersøgelsen er lige afsluttet, og rapporterne er ved at blive trukket sammen. 

Seniorrådet præsenteres for resultatet af undersøgelsen først i det nye år. 

 

Er der tilknyttet praktiserende læger på alle plejehjemmene i kommunen? 

Der er tilknyttet privatpraktiserende læger på alle plejehjem. 

 

Andet 

Corona er fortsat en udfordring, og der har været en periode med lidt over 20 ny smittede om 

dagen. Håbet er, at tallet kommer til at ligge på omkring 10 ny smittede om dagen.  

En af udfordringen lige nu er, at man går en periode i møde, hvor flere mennesker måske vil 

mødes mere og med flere end anbefalet, hvilket kan øge smittetallet. 

I Hedensted Kommune er det især den vestlige del, der har været ramt. Børn og unge er 

kommet til, som en ny gruppe af smittede. Den anden gruppe er den midaldrende gruppe med 

de 40-60 årige. Der er ikke ret mange ældre, der har været smittet, selvom der har været 

udbrud på Møllebo og Kildevældet. Når der er smitteudbrud arbejdes der meget hårdt på at få 

det lukket ned, hvilket kræver mange ressourcer.  

I forhold til Udvalget for Social Omsorg er der sket en rokade i den socialdemokratiske gruppe 

i byrådet. Det betyder, at Henrik Alleslevs overtager Claus Thaisens post i Udvalget for Social 

Omsorg. Claus Thaisen indtræder i beskæftigelsesudvalget samt overtager posten som 

formand for Børne- og ungeudvalget for Mette Juhl.  

Seniorrådet spørger ind til julen og besøg på plejehjemmene, og det er noget af det der bliver 

drøftet. Beslutningen på nuværende tidspunkt er, at man ser tiden an. Samtidig kigges der på, 

hvordan besøg i julen kan foregå og gøres så ”ordentligt” så muligt, i forhold til de hensyn der 

skal tages, og de retningslinjer der skal overholdes. 

Seniorrådet spørger også ind til, om det er korrekt, at der skal ansættes en ny leder på 

Møllebo og Nederbylund Plejehjem. Dette er korrekt og indtil der er ansat en ny leder 

overtager lederen af Nedergården, ledelsen på Møllebo og Nederbylund Plejehjem. 

Der spørges ind til rammerne i forhold til ansættelse af en pårørendevejleder, og punktet 

kommer på udvalgsmødet i Social Omsorg til januar 2021. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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Bilag 

 Analyse fra Momentum - KL 

  

Bilag/Punkt_159_Bilag_1_Analyse_fra_Momentum__KL.pdf
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160.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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161.        Orientering ved formand og næstformand 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

 

 Overførsel af restbeløbet fra Seniorrådets budget 2020 til valget 2021 

 Status på Pårørendepolitikken 

 Præsentation fra CareWare den 19. november 2020 

 Afklaring af julefrokost/nytårskur 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Overførsel af restbeløbet fra Seniorrådets budget 2020 til valget 2021 

Seniorrådet beslutter, at de vil anmode om at få overført restbeløbet i forhold til afholdelse af 

valget 2021. De ubrugte midler kunne blandt andet bruges til bemanding på de store 

valgsteder i forbindelse med afholdelse af valget samt gennemførelse af et møde vedr. 

seniorbofællesskaber. Formanden fremsender anmodningen til kommunalbestyrelsen. 

 

Status på Pårørendepolitikken 

Formanden har udsendt udkastet til Pårørendepolitikken til Seniorrådet. Seniorrådet synes, at 

der er rigtig mange ord og at det ligner mere et administrativt værk end en egentlig politik. 

Pårørendepolitikken skal være en køreplan for de pårørende og ikke for personalet. Det er 

vigtigt, at politikken bliver mere overskueligt for pårørende. 

 

Der står meget om børn/ unge i overgangen fra 18 år og til Voksenhandicap. Her vil 

Seniorrådet gerne have noget mere med omkring ældre, som flytter fra egen bolig og på 

plejehjem. Det påpeges, at det er vigtigt, at der arbejdes videre med de bemærkninger, som 

Seniorrådet er kommet med. 

 

På mødet i arbejdsgruppen blev det besluttet, at teksten skal forkortes og gøres mere 

tilgængelig samt, at det mest væsentlige skal stå forrest. Arbejdsgruppen afholder møde igen i 

januar 2021. 

 

I forhold til de enkelte områder vil der blive udarbejdet nogle foldere til det specifikke område, 

herunder ældre-, børn- og unge- samt handicapområdet. 

Præsentation fra CareWare den 19. november 2020 

Alle deres præsentationer ligger på deres hjemmeside. Der er rigtig mange gode oplæg. 

Næstkommende præsentation er den 17. december, hvor temaet er ”Selvhjulpen med 

teknologi” 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

2. december 2020 
Formand:  

 

Sidetal:  

10 

 
Afklaring af julefrokost/nytårskur 

Der afholdes nytårskur den 20. januar 2021. Næstformanden undersøger om det er muligt at 

bestille en fiskeplatte hos Juelsminde Fisk. Drikkevarerne bestilles i kantinen på Juelsminde 

Rådhus. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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162.        Drøftelse - faglige emner og ældrepolitiske 
områder som Seniorrådet vil koncentrere sig om i 2021 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte, hvilke faglige emner og ældrepolitiske områder de ønsker at 

koncentrere sig om i 2021. 

Næstformanden har tidligere fremsendt et internt notat som oplæg til debatten. 

Historik 

På mødet den 11. november blev emnet også drøftet. Resultat blev, at Seniorrådet blandt vil 

have fokus på følgende: 

 

 Stillingsbeskrivelsen for plejehjemsledere i Hedensted Kommune 
 Seniorbofællesskaber 
 Valgprocedure for 2021 

 

Fokusområder kan løbende tilføjes og punktet sættes på dagsordenen til mødet den 2. 

december 2020, således at dem der var fraværende på mødet den 11. november også kan 

fremkomme med deres forslag. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Stillingsbeskrivelsen for plejehjemledere i Hedensted Kommune 

Seniorrådet vil rigtig gerne have en stillingsbeskrivelse i forhold til plejehjemslederne, da det 

virker som om, at lederne primært er administrative ledere, som ikke kender beboerne på 

deres plejehjem. Seniorrådet påpeger i den forbindelse, at det er problematisk, at en leder 

skal være leder for to plejehjem, da det vanskeliggør kommunikationen med beboerne, de 

pårørende samt det at få kendskab til den enkelte beboer og dennes pårørende 

 

Derfor mener Seniorrådet at nærværende ledelse og kommunikation bør være et fokuspunkt, 

da det også er noget, som deltagerne i arbejdsgruppen omkring respekt- og omsorgfuld pleje 

har giver udtryk for. 

 

Seniorrådet vil derfor gerne have formuleret en anden titel til fokuspunktet 

”Stillingsbeskrivelse for plejehjemsledere i Hedensted Kommune”, som kunne indeholde noget 

af følgende: 

 Kommunens forventninger til plejehjemslederne  

Kommuninkation mellem lederne, beboerne, de pårørende og medarbejderne 
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Fokus på god og ordentlig kommunikation for alle der er tilknyttet plejehjemmene 

 

Seniorrådet vil fortsat have fokus på, hvad der sker i arbejdsgruppen omkring respekt – og 

omsorgsfuld pleje. 

 

Øvrige emner 

Skal Seniorrådet arrangere noget fredag den 1. oktober 2021, som er FN’s Internationale 

Ældredag? Der kunne måske arrangeres noget i forhold til det kommende valg til Seniorrådet, 

eksempelvis præsentation af de opstillede kandidater. 

 

Aktiviteter inde – og ude. Leder af Senior Plejehjem, Rikke Slot te Pas inviteres til at give en 

orientering om aktiviteter inde – og ude den 20. januar 2021. Seniorrådet er bekymret for, at 

aktiviteterne flytter uden for plejehjemmene med den konsekvens, at beboerne ikke længere 

har mulighed for at deltage i aktiviteterne samt, at aktivitetsmedarbejdernes arbejdsområder 

udfases. 

 

Bekæmpelse af ensomhed. Der udloddes 50 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed på 

landsplan, så det kunne være godt, hvis kommunen og de frivillige foreninger kunne gå 

sammen om i fællesskab at bekæmpe ensomhed.  

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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163.        Drøftelse- rådighedsbeløb for beboere på plejehjem 

Beslutningstema 

Det skal vedtages om Seniorrådet skal gå videre med idéen om at få fastsat et vejledende 

rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere. 

Historik 

Det blev besluttet på mødet den 11. november, at punktet skulle drøftes på mødet den 2. 

december 2020. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet drøftede punktet og selvom kommunen fastsætter en rådighedsbeløb, er der 

mange faktorer der spiller ind og der tilgår altid en individuel konkret vurdering for hver enkelt 

borger. Desuden ser kommunerne også forskelligt på det, hvilket også vanskeliggøre 

processen. Dertil kommer, at det er meget få kommuner, der har fastsat en vejledende 

rådighedsbeløb, som de offentliggør på deres hjemmeside. 

Seniorrådet har tidligere drøftet om det kunne det være en mulighed eksempelvis at gå til 

Danske Ældreråd (som er ældre-/ seniorrådenes paraplyorganisation) med problematikken, så 

de kan hjælpe med at løfte problematikken, da der må være andre ældre-/seniorråd, der 

sidder med samme problematik og ikke kan komme videre. Næstformanden har forespurgt hos 

Danske Ældreråd og udfordringen er, at Danske Ældreråd er ikke et politisk påvirkningsorgan 

og vil nok derfor konkludere, at det er et kommunalt anliggende.  

Drøftelsen om problematikken med rådighedsbeløb lægges ikke ned. Seniorrådet vil forelægge 

emnet andet steds. En mulighed kunne at være at gå flere sammen og rejse problematikken. 

Næstformanden vil gerne forelægge problematikken for regions ældrerådet og Ældre Sagen 

kunne også være en mulighed. 

Drøftelsen taget til efterretning. 
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164.        Nyt fra Danske Ældreråd  

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden giver orientering om seneste nyt fra Danske Ældreråd: 

 

 Valg af ny formand i Danske Ældreråd 

 Webinar torsdag den 10. december kl. 11.00, hvor temaet er "Veje ind og ud af 

ensomhed blandt ældre" 

 Betaling af kontingentet for 2021 - Danske Ældreråd 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Valg af ny formand i Danske Ældreråd 

Der er varslet valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd og der skal vælges en ny formand. Rita 

Stokholm Vinding fra Syddjurs stiller til bestyrelsen i Danske Ældreråd. 

 

Webinar torsdag den 10. december kl. 11.00, hvor temaet er "Veje ind og ud af 

ensomhed blandt ældre" 

Anker Andersen deltager i webinaret og deltagergebyret på 250 kr. betales af Seniorrådet. 

Seniorrådet har et stort ønske om at samarbejde med kommunen om at få klarlagt, hvad der 

er af fællesskaber og tilbud til ensomme ældre i Hedensted Kommune, både fra kommunal og 

de frivillige organisationers side. 

Betaling af kontingentet for 2021 - Danske Ældreråd 

Kontingentet betales af budget 2020. 

 

Opsamling på ældretopmødet 2020, som blev afholdt den 30. september og 1. oktober i 

København 

Formanden for Seniorrådet fremsender Seniorrådets input til idébanken: 

 Rekruttering og ledelse i hverdagen 

 Kan der bruges andre faggruppen inden for ældreområdet, for at gøre brug af andre 

tilgange og skabe mere dynamik?  

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

 Varsling af valg til Danske Ældreråds bestyrelse nov 2020 - endelig 

 Forretningsorden for valg til bestyrelsen 2021 

 Antal stemmeberettigede repræsentanter 2021 - opdateret november 2020 

Bilag/Punkt_164_Bilag_1_Varsling_af_valg_til_Danske_Aeldreraads_bestyrelse_nov_2020__endelig.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_2_Forretningsorden_for_valg_til_bestyrelsen_2021.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_3_Antal_stemmeberettigede_repraesentanter_2021__opdateret_november_2020.pdf
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165.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 20. januar 2021 i Rådhussalen på Juelsminde Rådhus. 

Beslutning 

På mødet den 20. januar 2021 sættes følgende punkter på dagsordenen: 

 

 Evaluering af ressourcetildelingsmodellen på plejehjemmene. Chefkonsulent Heidi Jul 

Nielsen og leder af Senior Plejehjem deltager i forbindelse med dette punkt 

 Aktiviteter inde og ude ved Rikke Slot te Pass 

Bilag 

 Årshjul 2020 december 

  

Bilag/Punkt_165_Bilag_1_Aarshjul_2020_december.pdf
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166.        Eventuelt 

Beslutning 

Der blev rejst et spørgsmål i forhold til at få italesat nogle af udfordringerne omkring Corona, 

herunder eksempelvis, hvordan Seniorrådet forholder sig til samkørsel. Beslutningen er, at det 

er op til den enkelte, hvordan vedkommende forholder sig til kørsel, og at det er helt i orden 

både at køre alene og sammen.  

Der blev givet udtryk for, at der er mange ting at tage fat på blandt andet også ansættelse af 

kvalificerede medarbejdere til det kommende demensplejehjem. 
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167.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde og det er stor glæde at være med i arbejdet i Seniorrådet og 

møde de mange dygtige medarbejdere. Godt at kunne mødes fysisk og få drøftet udfordringer 

fra den virkelige verden. Rart at der er tid til at snakke med hinanden. 
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168.        Høring af kvalitetsstandarder 2021 

Beslutningstema 

Høring af kvalitetsstandarder. 

Økonomi 

Der er kommet en udvidelse i bestemmelsen for kontanttilskud, hvor der kan bevilliges 

overvågning og støtte til unge mellem 18-23 år. Der er tilført midler til dette i budgetaftalen 

for 2021. 

Sagsfremstilling 

Byrådet skal en gang årligt godkende kvalitetsstandarderne. 

Ændringer i kvalitetsstandarderne for år 2021 indeholder ikke serviceniveau ændringer i 

forhold til borgeren.  

 

Der er på nogle områder lavet tekstmæssige præciseringer. 

 

De væsentligste ændringer er: 

 

Støtte til personlig og praktisk hjælp, Serviceloven § 83:  

 Præcisering af lovhjemmel i bevillinger til støtte til praktisk hjælp og snitfladen til 

Servicelovens §85 jf. principafgørelse 10-19. Ændringen udløser ingen ændring i 

leveringen af hjælpen hos den enkelte borger. 

 

Midlertidigt ophold, Serviceloven § 84: 

 Der er lavet en tilbudsbeskrivelse af de forskellige indsatser, som leveres i et 

midlertidigt ophold, eksempelvis på Hedensted Kommunes Rehab.- akutcenter. 

 

Socialpædagogisk, Serviceloven § 85: 

 Redaktionel rettelse i forhold til konkrete steder for levering af gruppetilbud. 

 

Kontant tilskud, Serviceloven § 95 stk. 1, 2 og 3: 

 Der kan nu udmåles timer til overvågning og støtte i nattetimerne, til unge mellem 18-

23 år jf. ny lovgivning. Dette er tilføjet den tidligere kvalitetsstandard, som ellers er 

uændret.  

 

Kontant tilskud, merudgifter, Serviceloven § 100: 

 Beløbene er tilpasset 2020-niveau, så disse er retvisende over for borgerne og 

fagpersonalet. 

 

Plejebolig, Almenboligloven § 5, stk. 2, jf. §105 stk. 2: 

 Borgere med demens kan have brug for en særlig ramme i sit plejehjemstilbud. Der er 

derfor tilføjet de kriterier, som demenskonsulenterne i samarbejde med 
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sagsbehandlere, vurderer ud fra, når der visiteres til en så kaldt skærmet enhed på 

plejehjemmet. 

 

Midlertidigt botilbud, Serviceloven §107: 

 I det faglige katalog er der tilføjet at opholdet, som udgangspunkt kan vare i op til 3 år, 

svarende til den praksis som følges i dag. Der er dog ikke nogen lovmæssig øvre 

grænse for opholdslængde, så alle borgere vil blive vurderet konkret og individuelt i 

forhold til opholdets formål. 

 

Midlertidige hjælpemidler, personlige hjælpemidler og forbrugsgoder, Serviceloven §§ 112, 

113, 113b: 

 Kvalitetsstandarderne er opdateret i forhold til ny praksis omkring mulighed for udlån af 

midlertidige hjælpemidler, ved ikke varig funktionsnedsættelse samt opdatering af 

vejledning omkring hvad, der kan betagnes som sædvanlig indbo.  

 Der er indsat et link til et opdateret ydelseskatalog, som ligger tilgængelig på 

hjemmesiden, hvor det på de mest gængse produkter, kan ses hvilke kriterier som i 

udgangspunktet skal være opfyldt for en bevilling. Det opdaterede ydelseskatalog 

lægges på hjemmesiden, samtidig som Kvalitetsstandarderne for 2021, således at vi 

sikrer en rettidig og korrekt vejledning til borgerne.  

 

Taksterne for egenbetaling er opdateret efter gældende takstblad. 

 

Kvalitetsstandarderne sendes efter udvalgets 1. behandling til høring ved Senior- og 

Handicapråd, hvorefter udvalget får sagen til 2. behandling. 

 

Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen og leder af Rådgivningen Senior og 

Hjælpemidler Pouel V. Thomsen deltager under punktet. 

 

Administrationen indstiller, 30. november 2020, pkt. 104: 

at udvalget godkender kvalitetsstandarderne med henblik på at sende til høring ved Senior- og 

Handicapråd. 

 

Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg, 30. november 2020, pkt. 104: 

Indstilling godkendt. 

Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet udarbejder et høringssvar. 

Beslutning 

Leder af Rådgivningen Senior og Hjælpemidler Pouel V. Thomsen deltog under punktet og 

orienterede Seniorrådet om de væsentligste ændringer. 

Formanden for Seniorrådet udarbejder et høringssvar, og rundsender til de øvrige medlemmer, 

så de har mulighed for at kommentere på høringssvaret. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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Bilag 

 2020.11.11 Referat Seniorrådet 

 Analyse fra Momentum - KL 

 Varsling af valg til Danske Ældreråds bestyrelse nov 2020 - endelig 

 Forretningsorden for valg til bestyrelsen 2021 

 Antal stemmeberettigede repræsentanter 2021 - opdateret november 2020 

 Årshjul 2020 december 

 Kvalitetsstandarder 2021 

 

Bilag/Punkt_158_Bilag_1_20201111_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_159_Bilag_1_Analyse_fra_Momentum__KL.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_1_Varsling_af_valg_til_Danske_Aeldreraads_bestyrelse_nov_2020__endelig.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_2_Forretningsorden_for_valg_til_bestyrelsen_2021.pdf
Bilag/Punkt_164_Bilag_3_Antal_stemmeberettigede_repraesentanter_2021__opdateret_november_2020.pdf
Bilag/Punkt_165_Bilag_1_Aarshjul_2020_december.pdf
Bilag/Punkt_168_Bilag_1_Kvalitetsstandarder_2021.pdf
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