
Årshjul
Punkter til møde i Seniorrådet 2017

17. januar  Dialogmøde med §17,4 udvalget
 Ny organisering af rehabilitering
 Pårørendepolitikken for seniorområdet
 Status på kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen for 

akutfunktioner 2017
 Evaluering af af Frivilligfesten i Daugård den 
 Rekruttering af SOSU – elever (hjælpere og assistenter)
 Mødedatoer for 2017
 Hjerterehabilitering

8. februar  Hjertestartere på kommunens plejecentre
 Kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen for kommunale 

akutfunktioner 2017
 Orientering ved Jenny Groth Bjerking – leder af den 

rehabiliterende enhed.
 Afholdelse af valget til Seniorrådet som fremmødevalg

13. marts  Orientering ved Fællesindkøb Midt 
 Fremtidige / risikobaserede tilsyn på plejecentrene
 Tilsyn indenfor frit valgs området
 Tilsynsrapporten fra 2016
 Vedtægter og retningslinjer for centerråd, 

bruger/pårørenderåd m.fl.
 Tilbagemelding på formands-/næstformandsmøde
 Seniorrådets budget 2017
 Status på forebyggende hjemmebesøg
 Seniorrådets inddragelse i planlægning af Frivilligfesten

5. april  Aktiv.hedensted.dk – skal Seniorrådet beskrives på denne 
side?

 Genoplivning ved hjertestop – hvordan håndteres det på 
kommunens plejecentre? Orientering ved områdeleder 
Mariannne Nyborg fra Møllebo Plejecenter.

 Klippekortsordning på kommunens plejecentre
 Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg
 FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 2017
 Orientering omkring korttidsafsnittet på Løsning Plejecenter

24. maj  Orientering ved hjerneskadekoordinator Marianne Folmer
 Budgetønsker 2018
 Drøftelse af høringsvaret til de nye kvalitetsstandarder
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 Status på Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for 
forebyggende hjemmebesøg

21. juni  Kommunens kørselsordninger – Susanne Rasmussen
 Orientering omkring Seniornet
 Klippekort på plejecentrene – Dorthe Kjær Iversen

16. august  Studietur – Demenslandsbyen i Svendborg den 9. oktober 
2017

 Forebyggende hjemmebesøg
 Boliger i Hedensted Kommune. Plejeboliger, ældreboliger, 

udlejning på alm. lejevilkår mv.
 FN’s Internationale Ældre
 Valg til Seniorrådet 2017

11. september  FN’s Internationale Ældre
 Valg til Seniorrådet 2017
 Seniorrådets IPads – hvad med dem når det nye Seniorråd 

tiltræder?

4. oktober
 Status på de kommunale akutfunktioner:

o Er Hedensted Kommune klar til at leve op til de nye 
kvalitetsstandarder?

o Har vi – eller kan vi tiltrække sygeplejesker med de 
rette kvalifikationer, således opgaverne kan løses i 
henhold til kravene i de nye kvalitetsstandarder?

 Status på kandidater til seniorrådsvalget
 Sidste nyt fra valgudvalget
 Drøftelse af midtvejsstatus på BPSD projektet 
 Opfølgning på Frivilligdagen i Daugaard Multihal
 Evaluering af FN’s Internationale Ældredag
 Opfølgning på fællesmødet med Ældre Safen og lederne i 

Social Omsorg.

13. november

6. december
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