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1.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning 

Dagsorden godkendt. 
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2.        Godkendelse af referat fra den 4. december 2015. 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra mødet den 4. december 2015. 

Beslutning 

Referat godkendt. 

Bilag 

 Referat fra seniorrådsmøde den 4.dec. 2015 
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3.        Kvalitetsstandarder 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en status på følgende punkter: 

  

 Status på kvalitetsstandarder i Hedensted Kommune. 

 Status på bleskift i Hedensted Kommune. 

Administrationen indstiller 

Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Referat_fra_seniorraadsmoede_den_4dec_2015.pdf
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at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på bleskift i Hedensted Kommune: 

Seniorrådet spørger til om der fastsat standarder for bleskift i Hedensted Kommune? 

Baggrunden for spørgsmålet er, at der har været situationer, hvor der har været borgere, der 

har lugtet af urin. Seniorrådet udtrykker bekymring for, at det kan medvirke til eksklusion af 

fællesskabet, da andre søger væk fra borgeren og at det er nedværdigende for borgeren.  

  

Borgerne bliver visiteret til ydelsen, således bleen kommer til at passe til den enkeltes behov. 

Bleen skiftes så hyppigt som nødvendigt og det oplyses, at der også kan være andre årsager til 

lugtgenerne. I øjeblikket er der iværksat tiltag med afprøvelse af Identifi bleer, intelligente 

bleer, som bl.a. skal være med til at sikre den korrekte ble til borgeren. 

  

Generelt opleves det, at der gøres meget for, at borgerne er velsoignerede og ordentlige at se 

på, både for den enkeltes værdighed, men også for at forhindre urinvejsinfektioner, sår og 

gener mm.. 

  

Status på kvalitetsstandarder i Hedensted Kommune: 

De nye kvalitetsstandarder er godkendt i byrådet og er nu gældende. 

Der er udformet et katalog over indsatser til borgere i Social Omsorg - " Nye veje til det gode 

liv i Hedensted Kommune" samt et til fagpersoner i Social Omsorg, der har kompetence til 

visitations- og bevillingsbemyndigelse, samt private og kommunale leverandører til udførelse 

af opgaver indenfor Social Omsorg - "Katalog for kvalitetsstandarder". 

  

Orientering taget til efterretning. 

Bilag 

 Nye veje til det gode liv i Hedensted Kommune 
 Katalog for kvalitetsstandarder 
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4.        Temaer for decentrale møder 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte mulige temaer for Seniorrådets decentrale møder, som ønskes 

etableret i Hedensted Kommune. Samt fastlæggelse af tidsramme for møderne. 

  

Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Nye_veje_til_det_gode_liv_i_Hedensted_Kommune.pdf
Bilag/Punkt_3_Bilag_2_Katalog_for_kvalitetsstandarder.pdf
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Formålet med etableringen af de decentrale møder er at udbrede kendskabet til Seniorrådet og 

synliggøre dets arbejde. Samtidig vil Seniorrådet gerne i dialog med borgerne i lokalområderne 

for at få afdækket, hvad der rører sig og hvad der er behov for lokalt. Dialogen forventes også 

at kunne åbne op for, hvilke forventninger og ønsker der er til Seniorrådet ude i 

lokalområderne. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådets "Håndbog for seniorer" udkommer ultimo marts 2016. Heri informeres der bl.a. 

om Seniorrådets arbejde. Seniorrådet vil i den forbindelse gerne afholde tre decentrale møder i 

Hedensted Kommune i løbet af foråret 2016. Det besluttes, at de tre møder skal dække 

lokalområderne: 

 Tørring/Uldum/Lindved/Rask Mølle 

 Hedensted/Løsning 

 Daugård/Juelsminde 

  

Da lokalkendskab og tilknytning er vigtigt, skal det være lokale folk fra Seniorrådet, der 

repræsenterer de enkelte lokalområder i forbindelse med afholdelse af møderne. 

  

Det er vigtigt, at temaerne for de tre møder er ens og at proceduren for afholdelsen er den 

samme. 

  

Mulige temaer til møderne: 

 Kvalitetsstandarderne i Hedensted Kommune 

 "Håndbog for seniorer" 

 Spørgsmål til Seniorrådets medlemmer - "Hatten rundt", hvor deltagere i mødet kan 

skrive et spørgsmål ned på et stykke papir og komme det i hatten. Herefter vil 

medlemmerne af Seniorrådet besvare de stillede spørgsmål. 

  

Følgende besluttes omkring det praktiske: 

 Mødet skal have en varighed af 2 timer inkl. kaffe 

 Man vil gerne afholde møderne på de lokale plejecentre, såfremt dette er muligt 

 Der skal være tilmelding til møderne 

 Pressen skal orienteres omkring afholdelse af møderne 
  

Ved næste møde den 3. februar 2016 fastsættes datoerne for de decentrale møder, og hvis 

der er yderligere forslag til temaer for dagene, oplyses de her. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 
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5.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Budget: 

Budgettet optager meget tid pt.. Der skal laves tilpasninger for godt 40 millioner kr.. Det var 

forventet, at der kunne hentes nogle midler gennem den rehabiliterende indsats, men området 

er presset pga. den demografiske udvikling med flere ældre, som medvirker til at omfanget af 

den personlige pleje stiger. Også de tidligere hjemsendelser fra sygehusene udfordrer, idet det 

øger behovet for sygeplejen. Byrådet har møde med Udvalget for Social Omsorg den 27. 

januar 2016, omkring de økonomiske udfordringer i Social Omsorg. 

  

Værdighedsmilliarden: 

Regeringen har i Finansloven for 2016 afsat 1 milliard til at øge værdighed og 

selvbestemmelse for ældre. For Hedensted Kommune udgør beløbet 8,3 mio. kr.. Beløbet skal 

anvendes til nye initiativer og kan derfor ikke bruges til at videreføre nuværende tiltag, som 

blev iværksæt med Ældremilliarden. Pengene bevilliges til sommer, forventeligt med 

tilbagevirkende kraft. 

Udvalget for Social Omsorg har udarbejdet en værdighedspolitik, som behandles på 

udvalgsmøde i februar 2016. Værdighedspolitikken sendes til Seniorrådet, således der kan 

udarbejdes et høringssvar til Udvalget for Social Omsorg. 

  

Boligstatistik på plejeboliger: 

Boligstatistik på plejeboliger videregives til Seniorrådet ved næste møde den 3. februar 2016. 

  

Boligstatistik i forhold til husning af flygtninge: 

Boligstatistik i forhold til husning af flygtninge videregives til Seniorrådet ved næste møde den 

3. februar 2016. 

  

Velfærdsteknologi: 

Der er udarbejdet et nota om, hvilke velfærdsteknologiske tiltag Hedensted Kommune har 

iværksat og gennemført fra 2011 til ultimo 2015. Notat indeholder også en sammenligning 

med Hjørring Kommune. Notatet udleveres til Seniorrådet og drøftes på mødet den 3. februar 

2016. 
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Status på Højtoften: 

Der er ansat en ny leder på Højtoften pr. 1. februar 2016. Den nye leder hedder Jørgen 

Nørgaard Christensen og kommer fra en stilling som plejeboligleder i Aarhus Kommune. 

  

Ny områdeleder i distrikt Øst: 

Dorthe Nielsen er ansat som områdeleder til Team Kirkedal i distrikt Øst Social Omsorg. 

  

Orientering taget til efterretning. 
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6.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Orientering ved formanden for Seniorrådet, herunder: 

  

 Deltagelse i KL's Sundhedskonference den 26. januar 2016- "Sammen om sundhed - 

ung som ældre". 

 Info fra Sundhedsbruger Rådet omkring blodprøvetagning.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Lillan Andersen og Elin Kristensen deltager i KL's Sundhedskonference den 26. januar 2016. 

  

Lillian Andersen har været til møde i Sundhedsbruger Rådet, hvor det oplyses, at det er en 

myte, at alle blodprøver fremover skal tages på sygehusene. Det er udelukkende blodprøver 

som er rekvireret af ambulatoriet, der skal tages på sygehusene. 

  

Orientering tages til efterretning. 
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7.        Nyt fra Dansk Ældreråd 

Beslutningstema 

 Opfølgning på Dansk Ældreråds konference den 16. november 2015 i Vingsted. Samt 

tilbagemeldinger på deltagelsen i de respektive workshops. Temaet for dagen - "Etik 

som grundstenen i fremtidens demenspleje". 

 Høringssvar vedr. pejlealarmsystemer på sygehusene - lovgivning omkring 

pejlealarmsystemer på sygehusene.   

 Temadag i Viborg den 23. februar 2016 på Asmildkloster Landbrugsskole. Temaer for 

dagen - "Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen".  

Administrationen indstiller  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Tilbagemelding på Danske Ældreråds konference den 16. november 2015 i Vingsted 

og deltagelsen i de respektive workshops. 

  

"Kom lad os danse". 

Det var et rigtigt godt seminar, hvor det viste sig, at der er mange steder i Regionen der har 

erindringsdans. Der danses til musik fra 40'erne til 60'erne og det er uddannet personale der 

varetager aktiviteten. Erindringsdans er guld værd, da det giver glæde og nærvær og samtidig 

virker det også rehabiliterende. I Hedensted Kommune er der ikke etableret erindringsdans på 

plejecentrene, og Seniorrådet opfordrer til at tiltaget iværksættes. 

  

"Sorg-når ægtefællen dør". 

Det var et rigtigt godt seminar ved Jorit Tellervo, men der var ikke så meget nyt i det. Det er 

vigtigt at huske, at sorg ikke handler om alder, men om relationer.  

  

"Et bud på hvordan man sikrer et hverdagsliv for dementramte borgere". 

Det var et meget spændende seminar om verdens første demenslandsby, som ligger i Holland 

og hedder Hogeweyk. Udgangspunktet for landsbyen er, at livet her skal ligge så tæt op ad det 

normale liv i det omkringliggende samfund som muligt. Landsbyen skal udgøre ramme om et 

hjem, hvor man er fri til at gøre, hvad man vil, og hvor man også selv ønsker at flytte ind i, 

inden man bliver ramt af demenssygdom. Demenslandsbyen har vakt bevågenhed bl.a. i 

Danmark, hvor flere kommuner er inspirerede heraf i deres arbejde på demens- og 

plejeboligområdet. Udfordringen er, at det er en meget dyr løsning, men nogle af ideerne og 

tankerne bag demenslandsbyen i Holland kan godt bruges som inspiration på demensområdet 

herhjemme. 

  

"Udredning og behandling af demenssygdomme". 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

13. januar 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  9 

 
Et virkelig godt seminar hvor kliniksygeplejerske Lone Vasegaard fra Odense 

Universitetshospital fortalte om forskellige demenssygdomme, symptomer, demensudredning 

og hvilke støttemuligheder, der findes. I Danmark lever 90.000 mennesker med en 

demenssygdom og der konstateres 15.000 nye tilfælde hvert år. Over 400.000 danskere lever 

sammen med et familiemedlem, som lider af en demenssygdom. 

  

"Tværsektoriel koordinering og samordning ved demens". 

Et fantastisk seminar som gav indblik i, hvilke opgaver og udfordringer, der ligger i at få 

etableret et koordineret, målrettet og sammenhængende forløb for et menneske med 

demenssygdom. En af de væsentlige udfordringer er, at der er lang ventetid på 

diagnosticering. 

  

"Et aktivt liv-også med demenssygdom". 

Seminar ved Bente Nikolajsen, demenskonsulent, fra Holstebro Kommune, som fortalte om, 

hvilke tiltag de har iværksat for, at borgere med demenssygdom fortsat kan have et aktivt liv. 

Mange af tiltagene mindede om dem som Hedensted Kommune tilbyder. 

  

Høringssvar vedr. pejlealarmsystemer på sygehusene - lovgivning omkring 

pejlealarmsystemer på sygehusene. 

Dansk Ældreråd har udarbejdet et høringssvar, som Seniorrådet i Hedensted Kommune støtter 

op om. Seniorrådet mener, at pejlealarmsystemer på sygehusene er ligeså vigtige som på 

plejecentrene. 

  

Temadag i Viborg den 23. februar 2016 på Asmildkloster Landbrugsskole. Temaer for 

dagen - "Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i 

ældreplejen". 

Lillian Andersen, Anker Andersen, Minna Olesen og Solveig Petersen deltager. 

  

Orientering taget til efterretning. 
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8.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde onsdag den 3. februar 2016. 

Beslutning 

Punkter til næste møde den 3. februar 2016. 

  

 Orientering ved HHO - Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder 

Kommuner 
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 Datosætning for decentrale møder 

 Værdighedsmilliarden - høringssvar 

 Velfærdsteknologi -  

o Hvilke velfærdsteknologiske initiativer er iværksat Hedensted Kommune? 

o Sammenligning med Hjørring Kommune 

 Orientering ved distriksleder Lisbeth Mølgaard Salkvist omkring bleer og bleskift i 

Hedensted Kommune 

  

Bilag 

 Årshjul 2016 
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9.        Bordet rundt 

Beslutning 

Der orienteres om, at der har været en artikel i Jyllandsposten den 4. januar 2016 omkring 

opkvalificering af sosu-hjælpere samt det øgede behov og efterspørgsel efter sosu-assistenter. 

Det bekræftes, at arbejdsopgaverne er blevet langt mere komplekse og dermed øges behovet 

for større faglighed indenfor plejeområdet. 

  

Et af Seniorrådets medlemmer har fået en henvendelse fra en borger, som er frivillig i en 

demenscafé i Hedensted Kommune. Vedkommende var interesseret i at høre om det var 

muligt for frivillige at deltage, når der afholdes temadage i Hedensted Kommune omkring 

f.eks. demens. I forhold til dette er det et spørgsmål om økonomi og derfor inviteres frivillige 

ikke til f.eks. temadage. 

  

Seniorrådet er interesseret i, hvordan den kommende værdighedspolitik er udformet. Bl.a. 

spørges der til om det er sikret, at ingen dør alene på plejecentrene. Dette er ikke sikret, men 

det forsøges undgået. Samtidig er det også op til den enkelte familie at tage et ansvar. 

Dilemmaet opstår der, hvor borgeren ingen pårørende eller familie har. 

  

Orientering taget til efterretning. 

 

 

 

 

  

Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Aarshjul_2016.pdf
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10.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet. 
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11.        Udvalget for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet skal i fællesskab drøfte følgende punkter: 

 Temaet "Ensomhed" 

 Pårørendepolitikken 

 Værdighed i ældreplejen 

 Valg til Seniorrådet 

Historik 

Temaet "Ensomhed". 

Ensomhed kan ramme alle, i alle aldre og i mange situationer i livet. Det kan være, at man har 

mistet sin samlever, er gået på efterløn eller pension, er flyttet til en ny by og har mistet 

kontakten til sit tidligere netværk. 

  

Der melder sig mange spørgsmål i forhold til ensomhed blandt ældre: 

 Hvordan finder man frem til de ældre, som er ufrivilligt ensomme? 

 Hvad gør man, når man oplever ensomhed blandt ældre? 

 Hvordan kan ensomhed blandt ældre forebygges? 

 Kan der udarbejdes en samarbejdsmodel mellem Hedensted Kommunes 

frivilligkoordinator, visitatorer, fagpersonale, frivillige foreninger og civilsamfundet, i 

forhold til arbejdet omkring opsporing og forebyggelse af ensomhed? 

  

Pårørendepolitikken. 

Seniorrådet ønsker Pårørendepolitikken indskrevet i det nye Indsatskatalog, og vil meget 

gerne deltage i udformningen af Pårørendepolitikken. Der fremsættes en forventning om, at 

Seniorrådet inddrages i arbejdsgruppen omkring Pårørendepolitikken.  

Såfremt Pårørendepolitikken ikke skal indgå i det nye Indsatskatalog, men udarbejdes 

særskilt, vil Seniorrådet fortsat gerne inddrages i processen omkring udarbejdelsen. 

  

Værdighed i ældreplejen. 

Med udgangspunkt i "De ti elementer i værdig ældrepleje" fra FOA, Dansk Sygepleje Raad og 

Ældre Sagen, vil Seniorrådet gerne have iværksat en dialog omkring: 
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 Hvilke elementer der allerede indgår i Hedensted Kommunes kvalitetsstandarder, og 

hvilke der ønskes udbygget? 

 Hvilke elementer i den værdige ældrepleje, der er svære at leve op til? 

 Hvordan arbejdes der henimod, at plejepersonalet kan få tid til at implementerer dem i 

driften? 

 Hvad er realistisk og praktisk muligt, i Hedensted Kommune, i forhold til de ti elementer 

i værdig ældrepleje? 

 Hvad tænker politikkerne i Hedensted Kommune omkring værdighed i ældrepleje? 

 Hvad er det, der mangler for, at ældre kan få et værdigt liv? 

  

Valg til Seniorrådet. 

Ved næste valg til Seniorrådet ønsker de nuværende medlemmer, at valget afvikles som et 

fremmødevalg. Begrundelsen for dette er, at det erfaringsmæssigt i andre kommuner har vist 

sig at kunne hæve valgdeltagelsen og stemmeprocenten. Seniorrådet ønsker en dialog med 

Udvalget for Social Omsorg omkring de økonomiske aspekter ved fremmødevalg. 

  

Administrationen indstiller 

til drøftelse. 

Beslutning 

Seniorrådet og Udvalget drøftede i fællesskab ovenstående temaer og emner. 

  

Temaet "Ensomhed". 

Der er megen fokus på ensomhed blandt ældre fra mange sider. Spørgsmålet er om f.eks. 

foreninger, lokalområderne, naboer, frivilligkoordinatoren i Hedensted Kommune og 

fagpersonale, kan hjælpes ad i forhold til opsporing og forebyggelse af ensomhed. Er det et 

område, hvor der er mulighed for at lave samskabelse og dermed skabe noget synergi? 

Ensomhed ses og anerkendes, men samtidig er det også lidt af en gråzone, i forhold til hvad 

den kommunale opgave består i, med henblik på løsning af opgaven. I forbindelse med 

etablering af Den Social Dimension, har man gjort sig nogle gode erfaringer, som ønskes 

fortsat. 

Der er enighed om, at der skal attraktive tilbud til for at forsøge at komme ud af sin 

ensomhed. Ofte er det nemmere hvis man er to eller flere, eller hvis der kommer en og tager 

en i hånden. Spørgsmålet er også om der er informationer nok om, hvilke muligheder der er 

for at komme ud og mødes med andre i Hedensted Kommune. Kunne det være en mulighed at 

få hjælpe til at udbrede kendskabet til de forskellige tilbud via f.eks. foreninger og 

menighedsplejere/ menighedsråd? Samtidig kunne det måske være en mulighed at etablerer 

nogle initiativer på baggrund af frivillighed, som kan forankres i lokalområderne, således der 

kan søger §18 midler til formålet. 

  

Pårørendepolitikken. 

Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet er enige om, at det kunne være godt at have en 

pårørendepolitik i forhold til, hvilke muligheder og begrænsninger der er, samt hvad der 

forventes af de pårørende. En form for retningslinjer til gensidige forventninger. Udfordringen 
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er, at der ofte er mange dilemmaer forbundet med området, hvilket gør det vanskeligt at 

udforme en pårørendepolitik. Der er enighed om, at forventningsafstemningen mellem 

personale, borger og pårørende er meget vigtig både når det gælder plejecentrene og hjælp i 

egen bolig. Indskrivningssamtalerne på plejecentrene kan måske være med til løse op for 

dette. Derudover er det også specificeret ud, hvor megen hjælp man kan få i det nye 

Indsatskatalog.  

  

Seniorrådet opfordrer til, at der udføres en bruger/pårørendeundersøgelse på plejecentrene, 

både som supplement til tilsynene, men også for at få en mere dybdegående indsigt i 

hverdagen og det daglig liv på kommunens plejecentre. 

  

Værdighed i ældreplejen. 

Der er en klar forpligtigelse til at forholde sig til værdighed i ældreplejen og Udvalget for Social 

Omsorg har lyttet til de forslag som Seniorrådet er kommet med. Økonomien på området er 

dog presset, hvilket kan udfordre gennemførelsen af de initiativer, som Seniorrådet har 

fremsendt til Udvalget for Social Omsorg. 

  

Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde en værdighedspolitik gældende for seniorområdet og 

voksenhandicap. Det foreløbige udkast sendes til Seniorrådet, således de kan udarbejde et 

høringssvar, der sendes til Udvalget for Social Omsorg senest fredag den 22.01.2016. 

Derudover udarbejder Seniorrådet et høringssvar til, hvordan de mener de 8,3 mio. kr. fra 

Værdighedsmilliarden skal anvendes i Hedensted Kommune. 

  

Valg til Seniorrådet. 

Det besluttes, at Seniorrådet laver et oplæg til Udvalget for Social Omsorg, omkring hvorvidt 

det kan lade sig gøre at få den kommende seniorrådsvalg afviklet som er fremmødevalg. 

Udvalget for Social Omsorg videresender til PKØ. 

Seniorrådet indhenter oplysninger fra fem andre sammenlignelige kommuner omkring deres 

erfaringer med fremmødevalg. Data og erfaringer fra disse kommuner danner grundlag for, at 

Udvalget for Social Omsorg kan tage stilling til om fremmødevalg er muligt at gennemføre i 

forhold til administrationen. Det understreges af Seniorrådet, at et af dilemmaerne ved den 

nuværende valgform er, at det ikke er muligt at brevstemme, da det ikke kan håndteres i det 

nuværende system. 

  

Seniorrådet forelægger Udvalget for Social Omsorg, om det er muligt at afsætte flere penge til 

Seniorrådets budget i 2017. Grunden er, at der er et ønske om, at flere af rådets medlemmer 

kan deltage i temadag og konferencer, idet dagene er meget brugbare og bruges både som 

informations- og inspirationskilde. 

  

Drøftet. 

Bilag 

 Pårørendepolitik - inddragelse 

 Ensomhed - henvendelse til udvalgene okt. 2015 
 En værdig Ældrepleje - 10 punkter 

Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Paaroerendepolitik__inddragelse.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_2_Ensomhed__henvendelse_til_udvalgene_okt_2015.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_3_En_vaerdig_Aeldrepleje__10_punkter.pdf
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Bilag 

 Referat fra seniorrådsmøde den 4.dec. 2015 

 Nye veje til det gode liv i Hedensted Kommune 

 Katalog for kvalitetsstandarder 

 Årshjul 2016 

 Pårørendepolitik - inddragelse 

 Ensomhed - henvendelse til udvalgene okt. 2015 
 En værdig Ældrepleje - 10 punkter 

 

Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Referat_fra_seniorraadsmoede_den_4dec_2015.pdf
Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Nye_veje_til_det_gode_liv_i_Hedensted_Kommune.pdf
Bilag/Punkt_3_Bilag_2_Katalog_for_kvalitetsstandarder.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Aarshjul_2016.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Paaroerendepolitik__inddragelse.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_2_Ensomhed__henvendelse_til_udvalgene_okt_2015.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_3_En_vaerdig_Aeldrepleje__10_punkter.pdf
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