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27.69.40-P35-2-14 

164.        Status på hjerneskadeområdet 

Beslutningstema 

Alle kommuner har indsendt status for hjerneskadeområdet til Sundhedsstyrelsen. Hedensted 

Kommunes hjerneskadekoordinator Marianne Folmer kommer og giver en orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Hjerneskadekoordinator Marianne Folmer gav status på hjerneskadeområdet. 

I 2012 blev Hedensted Kommune tildelt satsmidler til at kunne ansætte en 

hjerneskadekoordinator i periode sommeren 2012 til udgangen af 2014. 

Formålet var blandt andet at skabe en rød tråd i borgernes forløb, samt øge samarbejdet med 

borgerens familie og netværk. 

Efter projektperioden kunne følgende konstateres: 

         Der var øget inddragelse af netværket 

         Der var opnået en anden faglig forståelse på tværs af medarbejdernes arbejde, som 

har øget samarbejdet og dermed kvaliteten af den leverede indsats 

         Inddragelse af netværket på tværfaglige møder, således alle involverede parter har et 

overblik og ved hvad der arbejdes efter 

Der var også udfordringer undervejs, idet indsatsen blev tilrettelagt ud fra 

visitationsretningslinjer, og det der var brug for var individuelle tilrettelagte indsatser, som 

matchede de enkelte borgernes udfordringer. 

Hjerneskadekoordinatoren i Hedensted Kommune tilbyder: 

         Rådgivning til den hjerneskadede og dennes familie eller netværk. 

         Vejledning i hvordan man som familie eller netværk kan støtte efter en hjerneskade. 

         Information om de kommunale tilbud og muligheder. 

         Tværfaglig koordinering, så der er sammenhæng og overblik i hjælpen. 

         Koordination og inddragelse af relevante samarbejdspartnere i borgerens forløb. 

         Etablering af en rettidig indsats, således at koordination og planlægning på tværs af  

  fagpersonalet fungerer bedst muligt. 

         Hjælp til at erhvervsaktive borgere så vidt muligt bevarer tilknytningen til  

  arbejdsmarkedet. 

         Neurofaglig kompetence i forhold til udredning og visitation til tværfaglig planlægning  

  og koordination. 
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Hedensted Kommune har også et hjerneskade team bestående af forskellige faggrupper, som i 

samarbejde med borgeren og dennes pårørende udarbejder en plan for, hvad borgerens mål er 

med indsatsen.  

Desuden samarbejdes der også med korttidsafsnittet på Løsning Plejecenter, Jobcenteret og 

sundhedskonsulenterne i Hedensted Kommune. 

Hjerneskadeområdet er udfordret af, at der nedlægges sengepladser, hvilket gør at borgerne 

kommer hurtigere hjem. Dette kræver øget koordination, kompetenceløft, flere tværfaglige 

møder og længerevarende rehabiliteringsforløb.  

Derfor er der også øget fokus på rehabilitering i Hedensted Kommune, hvilket bl.a. sker 

gennem initiativer som: 

         Aktiv Hver Dag 

         Den Sociale Dimension 

         Hverdagsrehabilitering 

Der er kommet flere muligheder i forhold til rehabiliteringen pga. ovenstående. 

Registrering af borgere med erhvervet hjerneskade ser således ud for 2015: 

         Borgere over 70 år  43 borgere 

         Borgere under 70 år  45 borgere 

I alt har der været 213 borgere igennem et forløb i projektperioden. 

Der er udarbejdet et kommissorium på lederplan i forhold til at sikre det bedst mulige forløb 

for borgere, familie og pårørende.  

  

 

27.69.40-P35-2-14 

165.        Godkendelse af dagorden 

Beslutning 

Kommentarer til dagsordenen: 

Der mangler kildeangivelse på ”De ti elementer i værdig Ældrepleje” i pkt. 167. De ti 

elementer er blevet til i samarbejdet mellem Dansk Sygepleje Raad, FOA og Ældre Sagen. 

Der blev igangsat en dialog omkring, hvad der sendes ud fra Seniorrådet. Baggrunden for 

dette er, at der i forbindelse med kommunikationen omkring ”Håndbog for seniorer”, er sendt 

noter ud, som ville have været anderledes formuleret, såfremt vedkommende havde vidst, at 

det ville blive brugt som bilag i dagsordenen. 

Dagsorden godkendt. 
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27.69.40-P35-2-14 

166.        Godkendelse af referatet fra den 10. november 
2015 

Beslutning 

Der er i Seniorrådet enighed om, at der skal laves en opsummering og en fælles konklusion 

efter hvert punkt, således alle ved, hvad der er blevet besluttet. 

I forbindelse med citering, nævnes der kun navne i forbindelse med særstandpunkter. 

Seniorrådetsmøder for 1. halvår af 2016. 

Kl. 09.00 - 12.00 13. januar 2016. 

Kl. 09.00 - 12.00 3. februar 2016. 

Kl. 09.00 - 12.00 9. marts 2016. 

Kl. 09.00 - 12.00 13. april 2016. 

Kl. 09.00 - 12.00 10. maj 2016. 

Kl. 09.00 - 12.00 14. juni 2016. 

Referatet godkendt. 

Bilag 

 2015 11 10 referat Seniorrådet 
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167.        Værdighed i Ældreplejen 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af de 10 nedenstående elementer i værdig ældrepleje: 

  

De ti elementer i værdig Ældrepleje 

  

1. En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab 

../../../../../../userdata/Dian1002/SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_166_Bilag_1_2015_11_10_referat_Seniorraadet.pdf
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Det betyder, at man tilbydes ændringer i indretningen af sin eksisterende bolig, samt 

hjælpemidler. Det kan også betyde tilbud om en anden bolig, hvor ægtefællen har mulighed 

for at flytte med, hvis det ønskes. 

  

2. Mulighed for at komme ud  

Det betyder, at man kan få støtte til at forlade egen bolig i hverdagen. Fx til gåtur, indkøb eller 

besøg. 

  

3. Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker 

Det betyder fx at få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne, så man ikke 

sidder i en brugt ble. Det betyder også støtte til at skifte tøj, hvis man har spildt mm. 

  

4. Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise 

Det betyder gode fysiske og sociale rammer for måltiderne. Det kan fx også betyde støtte til 

måltider og til tilberedning af mad. Det betyder også, at der er reelle valgmuligheder, og at der 

tages individuelle hensyn til særlige ønsker og diæter. 

  

5. Lindrende behandling og en værdig død 

Det betyder, at den døende skal tilbydes lindrende behandlinger, støtte og rammer, som kan 

tilgodese et værdigt terminalforløb. 

  

6. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det 

Det betyder støtte og hjælp til en træning og genoptræning, der kan styrke mulighederne for 

at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt. 

  

7. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling  

Det betyder, at medarbejdere følger den ældres helbredssituation for at forebygge sygdomme 

og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling, når det er nødvendigt. 

Det betyder også, at medarbejdere skal have mulighed for at samarbejde på tværs af fag og 

sektorer, så der sikres mest mulig kontinuitet for den enkelte. 

  

8. Mulighed for at bevare egen døgnrytme 

Det betyder, at der tages hensyn til den enkeltes døgnrytme, så den enkelte så vidt det er 

muligt selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter. Det betyder også mulighed for at 

komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter.´ 

  

9. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre 

Det betyder nærvær og samtaler om det, der fylder for den enkelte. Det betyder støtte til at 

holde minderne i live og fokus på sin livshistorie. Det betyder, at støtten ikke kun er i 

forbindelse med de fysiske udfordringer, men i lige så høj grad også handler om den mentale 

sundhed. 

  

10.  Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling 

Det betyder, at man behandles med respekt og værdighed, uanset at man ikke længere kan 

det samme som tidligere. Det betyder, respekt for privatlivet og for personlige grænser. Det 

betyder at medarbejdere og ældre taler til hinanden på en ordentlig måde. Det betyder, at 
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man fortsat får mulighed for at udvikle sig og fastholde en meningsfuld tilværelse på trods af 

helbredsforværringer. 

Administrationen indstiller 

at elementerne drøftes samt og der udarbejdes en indstilling fra Seniorrådet. 

Beslutning 

De ti elementer i værdig ældrepleje er blevet til i samarbejdet mellem Dansk Sygepleje Raad, 

FOA og Ældre Sagen. 

Danske Ældreråd nævner også punkterne om værdig ældrepleje. 

Seniorrådet vil gerne være på forkant i forhold til de nævnte elementer med henblik på, hvad 

der sker i Hedensted Kommune. Nogle af elementerne arbejdes der allerede med i Hedensted 

Kommune. 

Seniorrådet vil gerne have en dialog om værdig ældrepleje i forhold til: 

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

   elementer i værdig ældrepleje? 

    Hvad tænker politikkerne i Hedensted Kommunen omkring værdighed i ældreplejen? 

Bilag 

 En værdig Ældrepleje - 10 punkter 

  

 

27.69.40-P35-2-14 

168.        Status på Håndbog for seniorer 

Beslutningstema 

Arbejdsgruppen giver status på arbejdet omkring "Håndbog for seniorer". 

Administrationen indstiller 

../../../../../../userdata/Dian1002/SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_167_Bilag_1_En_vaerdig_Aeldrepleje__10_punkter.pdf
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at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Fotografen kommer kl. 14.00 den 4. december 2015 for at tage et fællesbillede til ”Håndbog 

for Seniorer”. Der skal ikke billede af de enkelte medlemmer af Seniorrådet i håndbogen, men 

et fællesbillede med alle Seniorrådets medlemmer. 

Indholdet til håndbogen er blevet drøftet og det skal besluttes, hvilke billeder der skal bruges i 

håndbogen. Anker Andersen har i samarbejde med Hedensted Kommunes grafiker fundet 

nogle billeder, som kunne være mulige emner til håndbogen. 

Hvis der bruges noget fra kommunens hjemmeside, så skal det sikres, at det er opdateret. I 

den forbindelse kan Jesper Overgaard kontaktes.  

AdMedia er kommet med et udkast til layoutet uden billeder og tekst. Håndbogen bliver på 20 

sider. 

”Håndbogen for seniorer” skal blandet omtale følgende:  

         Valget til Seniorrådet, herunder: 

  Hvornår er der valg til Seniorrådet 

  Hvem er repræsenteret i Seniorrådet  

  Hvor i kommunen kommer medlemmerne fra  

  Kontaktoplysninger med de enkelte medlemmer – mail og telefonnummer 

         Kommunens ældrepolitik 

         Frivilligpolitikken 

         Kommunens tilbud til ældre (centre og aktivitetscentre) 

         Visitation til madservice 

         Demensaflastning 

         Demens koordinator 

         Demenscaféer 

         Udbetaling Danmark 

         Hjerneskadekoordinator 

         Sundhedshuset, omsorgstandplejen, akutteam, korttidspladser 

         Boligmuligheder, når helbredet svækkes 

         Sygeplejeklinikker 

         Pensionisthøjskolen 

         Palliation 

         Kommunens kørselsordning 

Kørselskoordinator Lars Oksbjerre laver en side med informationer om kommunens 

kørselsordning 

Seniorrådet fastslår, at det er vigtigt at kommunale telefonnumre og hjemmesider fremgår i 

håndbogen, således borgerne kan komme i kontakt med dem, der har den nødvendige viden. 
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AdMedia vil gerne have nogle overskrifter på, hvad det er Seniorrådet gerne vil have med i 

”Håndbogen for seniorer”. 

Arbejdsgruppen arbejder videre med valg af billeder og overskrifter til håndbogen. 

Bilag 

 Status håndbog for seniorer den 27-11-2015 

  

 

27.69.40-P35-2-14 

169.        Status på Seniorrådets arbejde  

Beslutningstema 

Status på Seniorrådets arbejde og drøftelse af medlemmernes kompetencer, med henblik på 

bedst mulig udnyttelse af disse. Samt afklaring omkring decentrale møder. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på Seniorrådets arbejde. 

Seniorrådets medlemmer gav status på deres arbejde, hvilket kom til udtryk gennem nogle af 

følgende udsagn: 

         Nytter vores diskussioner noget?  

         Spændende, men en helt anden verden, i forhold til andre medlemmer af Seniorrådet, 

hvor flere har en faglig baggrund, som knytter sig til det sociale område. Troede ikke at 

det krævede så meget. 

         Vigtigt af være talerør for de ældre. 

         Det er et spændende område og eksempelvis temadagene er meget givende. Der er 

meget læsestof, som kan være tidskrævende at komme igennem. Synes Social Omsorg 

viser interesse for Seniorrådets arbejde. Vil gerne ud og holde nogle møder decentralt, 

hvor der fortælles om det arbejde, der udføres i Seniorrådet. 

         Der er mange borgere, der siger ”hvad laver I”? 

         Det bliver kørt professionelt. 

         Det er godt med nogle ”amatører”, dvs. medlemmer som ikke har arbejdet indenfor 

plejesektoren og det socialfaglige område. Der er en god kombination af forskellige 

baggrunde og fagprofessioner. Tror på at Seniorrådets arbejde har en gavnlig effekt, og 

at det kan påvirke de politiske udvalg. 

../../../../../../userdata/Dian1002/SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_168_Bilag_1_Status_haandbog_for_seniorer_den_27112015.pdf
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       Utroligt spændende. Det nytter noget og politikkerne kan påvirkes. 

       Synes at de personlige kompetencer bliver brugt, men der er meget at forholde sig til. 

Arbejdet er spændende og det er en fordel, at Seniorrådet er blevet rystet mere 

sammen. Det er godt at ikke alle medlemmer er ens – og at der sidder nogle der ikke 

har arbejdet indenfor det sociale området, da det ofte er dem der stiller de gode 

spørgsmål. 

         Det er et godt hold. Det er en styrke at ikke alle har arbejdet inden for det sociale  

     område. En stor fordel at et af Seniorrådets medlemmer også sidder i Regions  

     Ældrerådet. 

  

Afklaring om decentrale møder. 

Det er vigtigt at bevare fokus på Seniorrådets arbejde i forhold til afholdelse af de decentrale 

møder. I forbindelse med de decentrale møder skal der udvælges nogle temaer, som skal være 

udgangspunkt for drøftelserne på møderne. Derudover er det vigtigt, at der igangsættes en 

dialog med borgerne omkring hvad de ønsker Seniorrådet skal arbejde med. Eksempelvis 

kunne borgerne, i forbindelse med møderne, skrive spørgsmål på et stykke papir, som lægges 

i en hat, hvorefter Seniorrådet trækker et spørgsmål og besvarer det stillede spørgsmål. 

Lillian Andersen orienterede om, at hun havde haft besøg af journalist Camilla Bo Krefeld fra 

Horsens Folkeblad, som kigger på, hvad Seniorrådet laver i Hedensted Kommune. Hun vil 

gerne have oplysninger omkring Seniorrådets arbejde. 

  

 

27.69.40-P35-2-14 

170.        Seniorrådets budget 

Beslutningstema 

Status på Seniorrådets budget for 2015 samt en drøftelse af Seniorrådets budget for 2016. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet vil gerne have dialogen med Steen Dall-Hansen omkring Seniorrådets budget, idet 

der skal tages hensyn til, at der skal være valg på et tidspunkt. Dette skal tænkes ind i 

budgettet. Seniorrådet ønsker ved næste valg, at det bliver et fremmødevalg, da det 

erfaringsmæssigt i andre kommuner kan hæve stemmeprocenten. Desuden skal der afsættes 

midler til at afholde tre decentrale møder i lokalområderne i kommunen.  

Bilag 
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 Seniorrådets budget 

  

27.69.40-P35-2-14 

171.        Fællesmøde med politikkerne for Udvalget for 
Social Omsorg  

Beslutningstema 

Seniorrådet og Udvalget for Social Omsorg skal på et fællesmøde drøfte temaet "Ensomhed" 

samt Pårørendepolitikken. Forud for fællesmødet skal Seniorrådet komme med overvejelser og 

stikord til temaerne. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet fremsendte, den 8. april 2015, i forbindelse med udarbejdelse af Seniorpolitikken, 

et høringssvar til Udvalget for Social Omsorg, med henblik på at Seniorrådet gerne ville have 

skrevet ”Pårørendepolitikken” ind i Seniorpolitikken. Det besluttes, at henvendelsen vedr. 

”Pårørendepolitikken” genfremsendes til Udvalget for Social Omsorg forud for fællesmødet den 

13. januar 2016.  

I forhold til temaet ”Ensomhed” udarbejder Lillian Andersen stikord til temaet forud for mødet 

med Udvalget for Social Omsorg den 13. januar 2016. Stikordene fremsendes til Seniorrådets 

øvrige medlemmer, således de har mulighed for at supplere. 

  

27.69.40-P35-2-14 

172.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Steen Dall-Hansen fraværende. 

Ole Flemming Lyse fraværende. 

../../../../../../userdata/Dian1002/SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_170_Bilag_1_Seniorraadets_budget.pdf
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 27.69.40-P35-2-14 

173.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Lillian Andersen gav orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Evaluering af omstruktureringen i Social Omsorg. 

Kim Rosenkilde og Anders Kirkdal ønsker at mødes med Seniorrådet den 13. januar 2016 fra 

kl. 12.00 til 13.00. Mødet omhandler evaluering af omstruktureringen i Social Omsorg. 

Seniorrådet deltager gerne i denne evaluering. 

Jubilæum på Birkelund den 17. november 2015.  

Det var en fantastisk oplevelse. Arrangementet var godt planlagt. Beboerne var også trygge og 

glade ved arrangementet. De pårørende nød de igangsatte initiativer sammen med beboerne.  

Møllebo Centret i Rask Mølle. 

Der er blevet afholdt cocktailparty for beboerne på Møllebo Centret. Det var et fantastisk 

cocktailparty med drinks, petit four og musik fra Michael Winckler. En god oplevelse som har 

givet beboerne noget at snakke om. 

Ole Flemming Lyse fraværende  

 

  

27.69.40-P35-2-14 

174.        Nyt fra Dansk Ældreråd 

Sagsfremstilling 

Der orienteres om: 

 Formands/næstformandsmødet i Viborg den 30/11 med formanden for PLO 

(Praktiserende Lægers Organisation) 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning 

Opfølgning på konferencen på Vingsted Centret kommer på som dagsordenspunkt til 

seniorrådsmødet den 13. januar 2016.  

Formands-og næstformandsmøde i regionsældrerådet i Viborg den 30. november 

2015. 

Formands-og næstformandsmøde i regionsældrerådet i Viborg den 30. november 2015, hvor 

Lillian Andersen og Elin Kristensen deltog. 

Karsten Svendsen formand for PLO i Midtjylland gav oplæg om følgende emne: 

Med de tidligere og tidligere udskrivelser fra sygehuset bliver presset større og større på 

kommunerne – og dermed også på de praktiserende læger. 

Hvordan er fremtidsudsigterne? 

Kan lægerne klare denne opgave? 

Oplægget var meget interessant, idet der var fokus på, hvorledes de praktiserendes lægers 

rolle har ændret sig – samt hvor vigtig dialogen med kommunerne er i forhold til forebyggelse. 

Det fremgik også af oplægget, hvordan pleje – og rehabiliteringsopgaverne overgår mere og 

mere til kommunerne, samt at dette udfordres af, at der er begrænsede midler til rådighed til 

det nære sundhedsvæsen i kommunerne. 

Ole Flemming Lyse fraværende  
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175.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Følgende punkter foreslås drøftet på næste møde: 

Beslutning 

Punkter der ønskes drøftet til næste seniorrådsmøde onsdag den 13. januar 2016. 

         Møde med Udvalget for Social Omsorg vedr. ”Ensomhed” og "Pårørendepolitikken". 

         Tilbagemelding på konferencen på Vingsted Centret den 16. november 2015. 

         Fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet. 

         Temaer for de decentrale møder i kommunen. 

         Opfølgning på hvordan reglerne er for forebyggende hjemmebesøg, herunder 

Seniorrådets ønske omkring besøg til ny-blevne enlige. 

         Værdighed i Ældreplejen, herunder: 

  Hvilke elementer er svære at leve op til i Hedensted Kommune?  

  Hvad er realistisk og praktisk muligt i Hedensted Kommune med henblik på ”De ti 

   elementer i værdig ældrepleje”? 
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  Hvad tænker politikkerne i Hedensted Kommune omkring værdighed i ældreplejen? 

Ole Flemming Lyse fraværende  

Bilag 

 Årshjul 2015 

 Årshjul 2016 
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176.        Bordet rundt 

Beslutning 

Elin Kristensen: Orienterede om KL’s Sundhedskonference på Hotel Comwell Kolding den 26. 

januar 2016, hvor temaet er ”Sammen og sundhed – ung som ældre”. Lillian Andersen retter 

henvendelse til Udvalget for Social Omsorg, i forhold til om det er muligt for formand og 

næstformand at deltage i konferencen. Link til beskrivelse af konferencen 

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2016/01/KLs-Sundhedskonference-den-26-

januar-2016/ 

Anker Andersen: Om nyhedsbrevet fra Social Omsorg bliver udsendt bredt eller kun til 

medarbejdere i Social Omsorg. Nyhedsbrevet bliver kun udsendt til medarbejdere i Social 

Omsorg. 

Ole Flemming Lyse fraværende 
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177.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet. 
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Bilag 

 2015 11 10 referat Seniorrådet 

 En værdig Ældrepleje - 10 punkter 

 Status håndbog for seniorer den 27-11-2015 

 Seniorrådets budget 

 Årshjul 2015 
 Årshjul 2016 
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