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68.        Orientering ved Jette Roest - leder af Rehab - og 
Akutcentret på Løsning Plejehjem 

Beslutningstema 

Jette Roest, leder af Rehab- og Akutcenteret på Løsning Plejehjem orienterer om Rehab- og 

Akutcentret. 

Seniorrådet har i den forbindelse udarbejdet en række spørgsmål, som de ønsker belyst i 

forbindelse med orienteringen. 

  

 Hvad er årsagen til at borgere indlægges på akutstuerne? Indlægges de for at 

forebygge sygehusindlæggelser eller skyldes det de hurtige udskrivelser fra 

sygehusene? 

 Hvad tilbydes der på akutstuerne, og hvilke opgaver kan der løses på akutstuerne? 

 I forhold til selve opholdet, hvor længe kan en borger være indlagt på akutstuerne? Er 

der et maksimalt antal dage? 

 Hvordan foregår den lægefaglige kontakt, til såvel egen læge som sygehuslæge, under 

indlæggelsen? 

 Information om tilbuddet til almen praksis. Hvordan orienteres vagtlæger og 

sygehusene om, at tilbuddet findes? 

 Hvordan foregår koordineringen ved indlæggelse og udskrivning fra akutstuerne? 

 Erfaringer til dato 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Jette Roest, leder af Rehab- og Akutcenteret på Løsning Plejehjem, gav en orientering hvor 

Seniorrådet fik svar på de spørgsmål som de ønskede belyst.  

På Rehab- og Akutcenteret er der 17 rehabpladser og det er Velfærdsrådgivningen, der 

visiterer til dem. Pladserne anvendes både som aflastnings- og rehabpladser og kan også 

bruges til terminale borgere, som ikke længere kan være hjemme eller ikke kan komme på 

hospice. Oftest er borgeren der en uge eller længere. Der holdes løbende møder med 

Velfærdsrådgivningen og hver 3. uge har man en faglig dialog med visitationen fra 

Velfærdsrådgivningen. 

  

Ud over de 17 rehabpladser er der 2 akutpladser, hvor det er sygeplejerskerne i akutteamet 

der, sammen med en læge, kan visiteret til pladserne. På akutpladserne er der 

sygeplejedækning 24/7. Det er muligt at være på akutpladserne i op til 3 døgn, hvor 

borgerens sundhedsfaglige udfordringer behandles. Herefter vurderes borgerens eventuelle 

fremtidige behov for hjælp. 
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Til Rehab- og Akutcentret er der tilknyttet 6 terapeuter, således at der kan trænes 7 dage om 

ugen.  

Oplægget er vedhæftet som bilag 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

  

  

Bilag 

 Orientering Seniorrådet 6. marts 2019 - Rehab- og Akutcenter 

  

Bilag/Punkt_68_Bilag_1_Orientering_Seniorraadet_6_marts_2019__Rehab_og_Akutcenter.pdf
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69.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 6. marts 2019. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
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70.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 6. februar 2019. 

Beslutning 

Referatet fra den 6. februar 2019 godkendt uden bemærkninger. 

Bilag 

 2019 06.02 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_70_Bilag_1_2019_0602_Referat_Seniorraadet.pdf
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71.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om: 

  

 Udvikling i demografi og kapacitetsbehov for pleje- og ældreboliger 

  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om følgende: 

  

 Status på pårørendepolitikken 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Udvikling i demografi og kapacitetsbehov for pleje- og ældreboliger 

Chefen for Social Omsorg orienterede om det forventede fremtidige behov for pleje- og 

ældreboliger i Hedensted Kommune. Oplægget er vedhæftet som bilag. 

  

Status på Pårørendepolitikken 

Den 27. februar 2019 drøftede arbejdsgruppen værdighedspolitikken og i den forbindelse blev 

pårørendepolitikken også kort drøftet. Den pårørendepolitik der findes for 

voksenhandicapområdet i dag, blev vedtaget i august 2016 og har på nogle områder mere 

form af en vejledning end en politik. Derfor mødes arbejdsgruppen igen i forhold til en 

vuredring af, hvorvidt der er behov for en pårørende politik. Hvis der er et behov, så skal det 

også vurderes, hvorvidt det er en fælles pårørende politik. Drøftelse af eventuel 

pårørendepolitik sættes på dagsordenen den 6. maj 2019, når der afholdes dialogmøde med 

Udvalget for Social Omsorg. 

  

Spørgsmål fra Seniorrådet vedrørende hovedrengøring 

Seniorrådet spurgte om det er korrekt, at borgerne i Hedensted Kommune ikke kan få gjort 

hovedrent. Chefen for Social Omsorg orienterede om, at ud over det almindelige 

serviceniveau, svarende til 20 min eller 45 min hver 14 dag, kan der bevilliges 

hovedrengøring, og at det er en ydelse borgerne skal visiteres det. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Fremtidigt behov for pleje- og ældreboliger med dækningsgrad 

Bilag/Punkt_71_Bilag_1_Fremtidigt_behov_for_pleje_og_aeldreboliger_med_daekningsgrad.pdf
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72.        Bordet rundt 

Beslutning 

Et af Seniorrådets medlemmer gjorde opmærksom på, at hun er blevet bekendt med to 

tilfælde, hvor der har været udfordringer med Flextur. Chefen for Social Omsorg bringer dette 

videre til Kørselskontoret. 

  

Flere af Seniorrådets medlemmer har haft positive oplevelser på plejehjemmene, hvor ekstra 

ressourcepersoner gør det muligt, at beboerne i langt højere grad deltager i de arrangementer, 

der foregår på de respektive plejehjem. 

  

Kontaktpersonen for Kirkedal Plejehjem har besøgt hjemmets leder. De drøftede flere 

forskellige ting og blandt andet var det meget positivt, at der nu var helt styr på 

klippekortsordningen, da det nu var én medarbejder, der havde ansvaret for ordningen. 

Desuden havde demensboligrejseholdet besøgt Kirkedal Plejehjem, hvilket havde været en 

positiv oplevelse. 
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73.        Orientering ved formand og næstformanden for 
Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Seniorrådet er blevet kontaktet af Lotte Kristiansen, kommunikationskonsulent ved 

kørselskontoret, vedrørende den pjece der skal udarbejdes i forhold til kommunens 

kørselsordninger. Formand og næstformand vil gerne drøfte, hvorvidt hun skal have 

mulighed for at give en orientering om pjecen på fællesmødet med foreningerne den 8. 

april 2019. 

  

 I forbindelse med at Seniorrådet afholdt intern arbejdsdag den 18. februar, skal der 

laves en opfølgning på de ting, der blev drøftet på dagen, herunder: 

o Forslag til strategier. I den forbindelse skal der nedsættes et arbejdsudvalg 

o Konkretisering af emner, som Seniorrådet kan arbejde med på kort og lang 

sigt 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet er blevet kontaktet af Lotte Kristiansen, kommunikationskonsulent ved 

kørselskontoret, vedrørende den pjece der skal udarbejdes i forhold til kommunens 

kørselsordninger. Formand og næstformand vil gerne drøfte, hvorvidt hun skal have 

mulighed for at give en orientering om pjecen på fællesmødet med foreningerne den 

8. april 2019. 

Seniorrådet er enige om, at hun ikke skal deltage på mødet med foreningerne, da der er stor 

sandsynlighed for, at det vil afføde en del spørgsmål, som vil tage fokus fra formålet med 

mødet. 

  

I forbindelse med at Seniorrådet afholdt intern arbejdsdag den 18. februar, skal der 

laves en opfølgning på de ting, der blev drøftet på dagen, herunder: 

o Forslag til strategier. I den 

forbindelse skal der nedsættes et 

arbejdsudvalg 

o Konkretisering af emner, som 

Seniorrådet kan arbejde med på kort 

og lang sigt 
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Følgende medlemmer af Seniorrådet deltager i arbejdsudvalget - Poul Ole Pedersen og 

Henning Rasmussen. Formand og næstformand fungerer som sparringpartnere og holdes 

løbende orienteret. Arbejdsudvalget konkretiserer også mulige emner. 

  

Næstformanden for Seniorrådet har kontaktet journalist Elisabeth Hüttel med henblik på at få 

udbredt kendskabet til Seniorrådet i Hedensted Kommune. Der er kommet en åbning fra 

avisen, hvor det måske vil være muligt for Seniorrådet at skrive en form for "klumme". 

Pressedækning gribes forskelligt an i de forskellige ældreråd. I Randers har de en 

redaktionsgruppe på tre personer, som har fingeren på pulsen i forhold til pressekontakt med 

mere. De deltager for eksempel også i et panel med udvalget, hvor lokalredaktøren fungerer 

som dirigent.  

Det vedtages, at der nedsættes en redaktionsgruppe bestående af Anker Andersen og Inge 

Christensen. Det er vigtigt, at indlæggene i avisen ikke har form af referater og at det ikke er 

konfliktstof, der skrives om. Redaktionsgruppen drøfter, hvilke fokuspunkter der kunne være 

relevante at skrive om og inviterer Elisabeth Hüttel til et møde, hvor rammerne og vilkårene 

kan drøftes.  

  

Flere af Seniorrådets medlemmer deltog mandag den 4. marts i besigtigelsen af mulige 

placeringer af det kommende demensplejehjem sammen med styregruppen og Byrådet. 

Seniorrådet drøftede på dagens møde de mulige placeringer og der var ikke enighed om, 

hvilken placering man fandt bedst. Der var dog enighed om, at uanset placeringen vil 

infrastrukturen kunne blive en udfordring, både for pårørende og kommende medarbejdere.  

Seniorrådet ytrede ønske om at indgå i styregruppen. De gerne vil være en del af processen, 

da de repræsenterer de borgere, der er i målgruppen for det kommende demensplejehjem. 

Formanden kontakter chefen for Social Omsorg i forhold til, hvordan processen bliver 

fremadrettet samt få afklaret, hvornår beslutningen om placeringen træffes. Derudover vil 

formanden fremlægge, at Seniorrådet har et ønske om at blive en del af styregruppen. 

Formanden giver hurtigst muligt en tilbagemelding til de øvrige medlemmer af Seniorrådet.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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74.        Drøftelse - Mulig anvendelse af regeringens midler 
til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og 
selvmord blandt ældre borgere 

Beslutningstema 

Der ønskes en drøftelse af Seniorrådets idéer og tanker til mulig anvendelse af regeringens 

midler, der er afsat til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt 

ældre borgere. 

Sagsfremstilling 

Regeringen har valgt at afsætte 100 mio. kr. årligt i perioden 2019 -2022 til bekæmpelse af 

ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Midlerne udmøntes som et 

særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for 

udgiftsbehovet til ældreområdet. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der blev fremsat et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe blandt medarbejderne i driften, 

som til dagligt færdes blandt de ældre og så som hurtigere ville kunne spotte mulige ensomme 

ældre. 

Et andet forslag var at indbyde Den Social Dimension til at komme med deres bud på, hvordan 

midlerne kunne anvendes, da de også har deres daglige gang blandt borgerne i målgruppen. 

En yderligere styrkelse af Den Sociale Dimension kunne også være en mulighed. Ansættelse af 

en psykolog i en form for åben rådgivning eller telefonisk rådgivning, hvor man som ældre 

borger kan henvende sig, hvis man havde brug for hjælpe, var også et forslag. Udfordringen 

med dette kan være, at det er svært at få de sårbare ældre til selv at henvende sig. 

  

Seniorrådet blev enige om, at de rigtig gerne så, at der sker en styrkelse af Den Sociale 

Dimension, da de færdes der, hvor de sårbare ældre er. Den Sociale Dimension har allerede 

 iværksat en masse gode tiltag, som er med til at mindske ensomheden blandt sårbare ældre. 

Tiltag som der også kan bygges videre på. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 
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75.        Orientering - Status på fællesmødet med 
foreningerne den 8. april 2019 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal godkende den endelig invitation. Derudover skal Seniorrådet drøfte, hvilke 

fokusområdet de vil præsentere og tage op til en generel orientering og drøftelse på mødet.  

Administrationen indstiller, 

at invitationen godkendes, og at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der indrykkes annoncer i lokalaviserne i uge 12. Formanden sørger for, at de bliver fremsendt i 

uge 11. Formanden og næstformanden udarbejder en pressemeddelelse. 

  

Seniorrådet mødes kl 18.00 og alle i Seniorrådet hjælpes ad med de praktiske gøremål i 

forbindelse med afholdelse af mødet.  

  

Det drøftes om Seniorrådet skal komme med et udkast til mulige emner til drøftelse, eller om 

det er foreningerne, der skal komme med et udspil til, hvad de gerne vil have Seniorrådet har 

fokus på, på aftenens møde. Umiddelbart synes det svært at sætte emner på, da foreningerne 

også skal have tid til at kunne præsenterer sig og det de bidrager med i forhold til 

målgruppen. Derfor besluttes det, at Seniorrådet ganske kort ved mødets start fortæller, hvad 

Seniorrådet er og hvor det er sat i verdenen for. Derefter får foreningerne ordet. 

  

Det besluttes, at mødet indledes med en sang, hvilket gør at der skal ændres lidt i 

programmet.  

  

Notatet udarbejdes af Inge Christensen og sendes via mail til dem, der har oplyst deres e-

mailadresse og med almindelig post til de øvrige.  

Formanden og næstformanden vil forsøge at få et par ord og billeder fra aftenen i avisen, hvis 

der ikke er pressedækning. 

  

Invitationen godkendt med få rettelser og drøftelsen taget til efterretning. 
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76.        Orientering - Det fremadrettede arbejde med 
værdighedspolitikken 

Beslutningstema 

På fællesmødet med Handicaprådet den 27. februar blev der indføjet nogle nye formuleringer i 

forhold til Værdighedspolitikken, samt et nyt afsnit om ensomhed. Formand og næstformand 

for Seniorrådet deltog i mødet og har indstillet, at ændringerne fremsendes til politisk 

behandling. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Formand og næstformand orienterede om, at de deltog i mødet med arbejdsgruppen den 27. 

februar og har indstillet, at poltikken med de tilføjede ændringer fremsendes til politisk 

behandling. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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77.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

 Tilbagemelding fra Danske Ældreråds temadag i Viborg den 28. februar 2019, hvor 

temaet var "Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning". 

Deltagerne fremlægger hvilke emner fra temadag, der er relevante for det videre 

arbejde i Seniorrådet. 

  

 Seniorrådet skal drøfte, hvem der deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 

i Nyborg den 29. april. Derudover skal det besluttes, hvem af rådsmedlemmerne, der 

deltager i Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Nyborg, tirsdag den 30. april 

2019, herunder også hvilke seminarer den enkelte ønsker at deltage i. Konferencens 

tema er - "Inddragelse og samskabelse - Hvordan bidrager ældrerådene bedst?" 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet skal drøfte, hvem der deltager i Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde i Nyborg den 29. april. Derudover skal det besluttes, hvem 

af rådsmedlemmerne, der deltager i Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i 

Nyborg, tirsdag den 30. april 2019, herunder også hvilke seminarer den enkelte 

ønsker at deltage i. Konferencens tema er - "Inddragelse og samskabelse - Hvordan 

bidrager ældrerådene bedst?" 

Anker Andersen deltager på vegne af Danske Ældreråd. Lillian Andersen og Solveig Petersen 

deltager på vegne af Seniorrådet i Hedensted Kommune og er stemmeberettigede. 

  

Seniorrådets medlemmer som deltager i konferencen den 30. april fremsender til formanden, 

hvilke workshops de ønsker at deltage i. Formanden sørger for at få fordelt deltagerne, så de 

forskellige seminarer dækkes bedst muligt. Inge Christensen deltager ikke i konferencen. 

  

Der gives udtryk for, at det var en trist og foruroligende meddelelse, at Erik Stagsted har 

trukket sig som formand for Danske Ældreråd. Det rejser spørgsmålet om, hvordan 

Seniorrådet skal agere, hvis nogle af Seniorrådets medlemmerne udsættes for det samme. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Program for temadagen i Viborg - Danske Ældreråd 

 Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske 2019 

Bilag/Punkt_77_Bilag_1_Program_for_temadagen_i_Viborg__Danske_Aeldreraad.pdf
Bilag/Punkt_77_Bilag_2_Program_for_Danske_Aeldreraads_aeldrepolitiske_2019.pdf
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78.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 3. april 2019. 

Beslutning 

På næste møde sættes følgende på dagsordenen: 

 Malene Skovbakke deltager i mødet, hvor hun vil fremlægge de to temadrøftelser, som 

har været på udvalgsmødet den 4. marts og 1. april 2019 

 Opfølgning på deltagelse i styregruppen for placering af det kommende 

demensplejehjem 

 Emner til dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg den 6. maj 2019. 

 Hvorledes vil Seniorrådet markere FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2019? 

Bilag 

 Årshjul 2019 - marts 

  

Bilag/Punkt_78_Bilag_1_Aarshjul_2019__marts.pdf
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79.        Eventuelt 
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80.        Evaluering af mødet 
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Bilag 

 Orientering Seniorrådet 6. marts 2019 - Rehab- og Akutcenter 

 2019 06.02 Referat Seniorrådet 

 Fremtidigt behov for pleje- og ældreboliger med dækningsgrad 

 Program for temadagen i Viborg - Danske Ældreråd 

 Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske 2019 

 Årshjul 2019 - marts 

 

Bilag/Punkt_68_Bilag_1_Orientering_Seniorraadet_6_marts_2019__Rehab_og_Akutcenter.pdf
Bilag/Punkt_70_Bilag_1_2019_0602_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_71_Bilag_1_Fremtidigt_behov_for_pleje_og_aeldreboliger_med_daekningsgrad.pdf
Bilag/Punkt_77_Bilag_1_Program_for_temadagen_i_Viborg__Danske_Aeldreraad.pdf
Bilag/Punkt_77_Bilag_2_Program_for_Danske_Aeldreraads_aeldrepolitiske_2019.pdf
Bilag/Punkt_78_Bilag_1_Aarshjul_2019__marts.pdf
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