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27.69.40-P35-2-18 

171.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 4. december 2019. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
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172.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 6.november 2019. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Bilag 

 2019 06.11 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_172_Bilag_1_2019_0611_Referat_Seniorraadet.pdf
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173.        Orientering - Ansvar for medicinhåndtering og 
bestilling 

Beslutningstema 

Konsulent og underviser, Bodil Haugstrup, orienterer om ansvaret for medicinhåndtering og 

bestilling. Herunder vil hun kommer ind på følgende emner: 

  

 Bestilling 

 Levering 

 Gebyr 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Bodil Haugstrup orienterede om ansvar for medicinhåndtering og bestilling af medicin.  

Dagens oplæg er vedhæftet som bilag. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Oplæg vedr. medicinbestilling 

  

Bilag/Punkt_173_Bilag_1_Oplaeg_vedr_medicinbestilling.pdf
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174.        Godkendelse af kvalitetsstandarder 

Beslutningstema 

Høring af kvalitetsstandarder efter Serviceloven. 

Økonomi 

Der er ikke udvidelse eller reduktioner i servicen over for borgerne, som ændrer 

udgiftsniveauet fra år 2019 til år 2020. 

Sagsfremstilling 

Byrådet skal en gang årligt godkende kvalitetsstandarderne. 

Ændringer i kvalitetsstandarderne for år 2020 indeholder ikke serviceniveau ændringer i 

forhold til borgeren.  

Der er lavet ny opsætning, så der nu ikke er to versioner; en borgerrettet og en 

medarbejderrettet. I kvalitetsstandarden for år 2020 er de to versioner skrevet sammen til én, 

så borgeren har samme indsigt, som medarbejderne.  

Der er på nogle områder lavet tekstmæssige præciseringer. 

  

De væsentligste ændringer er: 

  

Støtte til personlig og praktisk hjælp, Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1 og 2:  

 Hjælp til ernæring er skrevet ind i kvalitetsstandarden som praktisk hjælp jf. 

principafgørelsen 11-19.  

 Madservice har fået sin egen kvalitetsstandard. 

  

Socialpædagogisk støtte under ophold i udlandet, Serviceloven § 85: 

 Borgere i bofællesskaber: De enkelte bofællesskaber kan vælge at tage på ferie i 

udlandet. Udgifterne afholdes af bofællesskabet, og der forudsættes fælles rejser.  

 Borgere i eget hjem har ikke ret til at tage den socialpædagogiske støtte med ud af 

landet jf. udlandsbekendtgørelsen. 

 Der præciseret i teksten, jf. principafgørelsen 10-19, som specificerer, hvornår noget er 

§ 83 og § 85.  

  

Længerevarende botilbud og bofællesskab, Serviceloven § 108 og ABL § 5, stk. 3, jf. § 105 

stk. 2: 

 Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: Botilbuddet ikke er væsentlig dyrere 

end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet og som er sammenligneligt i forhold til 

målgruppe og personalesammensætning.   

  

Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven § 104: 

 Fastholder nuværende serviceniveau på 1-2 dage i aktivitets- og samværstilbud, der er 

tilføjet mulighed for halve dage samt et udvidet serviceniveau for særlige målgrupper 

(hjerneskade, udviklingshæmning og lignende). 
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Endvidere er der udarbejdet en kvalitetsstandard på de tidlige forebyggende indsatser jf. 

Serviceloven §§ 82a, b og d (Gruppeforløb, individuelle tilbud i en tidsbegrænset periode og 

individuelle tilbud i en tidsbegrænset periode – etableret i samarbejde med frivillige).  

  

Taksterne for egenbetaling er priser for 2019 og vil blive opdateret, når takstbladet for 2020 er 

færdig. 

  

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

Handicapråd, hvorefter udvalget får sagen til 2. behandling. 

 

Administrationen indstiller, 2. december 2019, pkt. 111: 

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

Handicapråd. 

Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet udarbejder høringssvar. 

Beslutning 

Formand og næstformand for Seniorrådet udarbejder et høringsvar, som fremsendes til 

Udvalget for Social Omsorg. 

Bilag 

 Kvalitetsstandarder 

  

Bilag/Punkt_174_Bilag_1_Kvalitetsstandarder.pdf
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175.        Bordet rundt - Yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Formanden for Seniorrådet fortalte, at Den Sociale Dimension har afholdt julefrokost på 

Møllebo Plejehjem, hvor alle borgere, som er i kontakt med Den Sociale Dimension var 

inviteret. Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan gamle bekendte mødtes på ny og der 

blev dannet nye netværk. 

  

Derudover blev der orienteret om, at der bliver afholdt fredagsdans på Nederbylund én gang 

om måneden. Det er Ældre Sagen og Den Sociale Dimension, der samarbejder omkring 

initivativet. De vil nu forsøge at etablere fredagsdans på andre plejehjem i den vestlige del af 

kommunen således, at stedet for fredagsdansen skifter fra måned til måned, så flere kan få 

glæde af initiativet. 

  

Formanden orienterede om, at hun havde været til møde på Møllebo Plejehjem vedrørende 

flextur. Omkring 30 personer var mødt op for at høre oplægget fra Kørselskontoret. For flere af 

deltagerne var orienteringen en øjenåbner. 
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176.        Orientering ved formanden og næstformanden for 
Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Tilbagemelding fra deltagerne, som deltog i arbejdsgrupperne vedrørende 

demensplejehjemmet den 21. og 22. november 2019 

 Status på Pårørendepolitikken 

 Status på Seniorrådets budget ved Anker Andersen 

 Status på fællesmødet vedrørende seniorbofællesskaber i Hedensted Kommune, 

herunder: 

 Etableringen af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra: Ældre Sagen, 

Danske Seniorer og Seniorrådet. Arbejdsgruppen tænkes blandt andet at skulle 

arbejde med punkter som følgende: 

 Hvor tænkes mødet afholdt? 

 Tidspunktet for afholdelse af mødet 

 Hvilke politikkere og interessenter skal inviteres? 

 Skal der være en oplægsholder - og eventuelt hvem?  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Tilbagemelding fra deltagerne, som deltog i arbejdsgrupperne vedrørende 

demensplejehjemmet den 21. og 22. november 2019 

For de af Seniorrådets medlemmer, som deltog i arbejdsgrupperne, var det en øjenåbner, når 

praktikerne fortalte om hverdagen, da de har fingeren på pulsen med hensyn til hvad der kan 

lade sig gøre, både lovgivningsmæssigt og praktisk. Derfor er det også meget positivt, at der 

er så mange fagpersoner involveret i processen. 

  

Seniorrådsmedlemmerne oplevede, at der var en rigtig god dialog, og at alle var meget 

lydhøre over for hinandens idéer. Alle deltagere fra Seniorrådet var enige om, at det var meget 

spændende, lærerigt og givende at deltage i arbejdsgrupperne. 

  

Der er indkaldt til en workshop den 27. januar 2020 via Outlook. Det er ikke alle medlemmer 

af Seniorrådet, der kan åbne indkaldelsen. Derfor vil de gerne have den tilsendt pr. mail 

således, at de kan tilgå materialet og tilmeldingen. 

  

Status på Pårørendepolitikken 

Der blev afholdt møde i arbejdsgruppen tirsdag den 3. december 2019 og der er blevet lavet 

køreplan for, hvorledes forløbet omkring Pårørendepolitikken skal foregå. 
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Datoerne for borgermøderne blev fastsat på mødet den 3. december og møderne afholdes på 

følgende datoer:  

  

 Torsdag den 30. januar 2020 kl. 16.30 -18.30 
 Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00-21.00 
 Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 16.30 -18.30 

  

Møderne vil blive afholdt i de kommunale haller og der vil blive annonceret i lokalaviserne, på 

kommunens hjemmeside, på Facebook, på Aula og på de virtuelle receptionister, som hænger 

flere steder i de kommunale institutioner. Derudover vil der blive uddelt flyers. 

  

Til mødet i arbejdsgruppen den 3. december var der lavet et rigtigt godt oplæg omkring 

rammerne, og der var udarbejdet et forslag til en indholdsfortegnelse: 

  

1. Formålet med Pårørendepolitikken – hvorfor skal vi have en pårørendepolitik? 
2. Definition – hvem er pårørende? 
3. Den pårørendes situation og behov – forskellige behov som 7 årige, 32 årig eller 84 årig 
4. Jeg er blevet pårørende – hvad betyder det? 
5. Samarbejdet mellem borger, pårørende og de professionelle 
6. Støtte til pårørende 
7. Oplysningspligt og tavshedspligt. 

  

De syv punkter er udarbejdet på baggrund af de input som Seniorrådet og Handicaprådet er 

kommet med. Arbejdsgruppen har godkendt de syv punkter. 

  

Den foreløbige tidsplan for Pårørendepolitikken ser ud som følgende: 

  

 I marts 2020 udarbejder arbejdsgruppen et forslag til Pårørendepolitikken – med 

udgangspunkt i det nuværende materiale og de input der kommer på borgermøderne 
 I april 2020 sendes forslaget til Pårørendepolitikken til kommentering i Seniorrådet og 

Handicaprådet 
 Den 4. maj 2020 sendes forslaget til 1. behandling i Udvalget for Social Omsorg. 

Herefter skal forslaget til høring  
 Den 8. juni 2020 sendes forslaget til 2.behandling i Udvalget for Social Omsorg  
 I slutning af juni 2020 indstiller Udvalget for Social Omsorg Pårørendepolitikken til 

godkendelse i Byrådet. 
  

Status på Seniorrådets budget ved Anker Andersen 

Anker Andersen fremlagde Seniorrådets budget.  

  

Status på fællesmødet vedrørende seniorbofællesskaber i Hedensted Kommune, 

herunder: 

         Etableringen af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra: Ældre 

Sagen, Danske Seniorer og Seniorrådet. Arbejdsgruppen tænkes blandt 

andet at skulle arbejde med punkter som følgende: 

·    Hvor tænkes mødet afholdt? 

Udsættes til arbejdsgruppen er etableret         

·    Tidspunktet for afholdelse af mødet 
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     Udsættes til arbejdsgruppen er etableret, men det 

forventes, at det bliver et fyraftensmøde 

·    Hvilke politikkere og interessenter skal inviteres? 

     Formanden og næstformanden retter henvendelse til 

politikkerne i Udvalget for Social Omsorg. 

·    Skal der være en oplægsholder - og eventuelt hvem?  

Der satses på, at antropolog Max Pedersen kan holde et 

oplæg på mødet om seniorbofællesskaber. 

Der skal søges midler til at aflønne oplægsholderen og 

dette skal gøres i samarbejde med de øvrige foreninger i 

arbejdsgruppen, da Seniorrådet ikke har mulighed for at 

søge fondsmidler.  

  

Næstformanden har fremsendt en arbejdspapir til medlemmerne af Seniorrådet, og det er en 

større opgave der skal løses i forhold til afholdelse af mødet. Der er skrevet til Ældre Sagens 

Koordinationsudvalg, som har takket ja til samarbejdet. Danske Seniorer er også interesseret i 

samarbejdet og er glad for at være blevet inviteret ind.  

For at kunne arbejde videre er det vigtigt, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to 

medlemmer fra Danske Seniorer, to medlemmer fra Ældre Sagen og to medlemmer fra 

Seniorrådet. Desuden skal politikkerne orienteres, og det skal undersøges om en af 

politikkerne fra Udvalget for Social Omsorg, kunne være interesseret i at deltage i 

arbejdsgruppen. Formanden og næstformanden retter henvendelse til politikkerne i Udvalget 

for Social Omsorg, for at få afklaret, om en af politikkerne kunne have lyst til at deltage i 

arbejdsgruppen. 

  

Valg af medlemmer til arbejdsgruppen fra Seniorrådet sættes på dagsordenen den 15. januar 

2020. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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177.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende:  

 Mærkesager fra Danske Ældreråd 

 Fokuspunkter fra konferencen i Vingsted den 26. november, som Seniorrådet kan 

arbejde videre med 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Mærkesager fra Danske Ældreråd 

De fire mærkesager er endnu ikke offentliggjort, men de forventes offentliggjort inden 

udgangen af 2019. Der er en forhåbning om at kunne udsende dem med nyhedsbrevet inden 

jul. 

Mærkesagerne fra Danske Ældreråd sættes på dagsordenen til mødet den 15. januar 2020. 

  

Fokuspunkter fra konferencen i Vingsted den 26. november, som Seniorrådet kan 

arbejde videre med 

Nogle af fokuspunkterne kunne være: 

  

 Præmisserne for at lykkes med velfærdsteknologi.  

 Det er vigtigt at: 

o Der er den rigtige støtte til borgerne, når de skal 

introduceres til ny teknologi 

o Der er fokus på, at der ikke dannes et A og B hold i forhold 

til, hvem der eksempelvis kan anvende velfærdsteknologi og 

hvem der har råd til det med videre 

o Der ikke anvendes umodne teknologier 

o Være bevidste om, at teknologier ikke kan reflektere over 

ting og situationer. Derfor skal der fortsat være personale 

omkring borgerne. Den sunde fornuft skal fortsat bruges 

o Personalet er veluddannet i de nye teknologier, inden de 

introduceres for borgerne. 

o De velfærdsteknologiske løsninger introduceres så tidligt så 

muligt for den enkelte borger, således teknologien bliver 

velkendt for den enkelte og at denne er tryg ved teknologien 

  

Seniorrådet ønsker at følge op på, hvad der er iværksat af velfærdsteknologiske løsninger i 

Hedensted Kommune. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-18 

178.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 15. januar 2020. 

Beslutning 

På næste møde onsdag den 15. januar 2020 sættes følgende punkter på dagsordenen: 

  

 Danske Ældreråds mærkesager 

 Tilmelding til Danske Ældreråds temadag i Viborg den 3. marts 2020 

 Valg af deltagere til arbejdsgruppen vedrørende seniorbofællesskaber 
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179.        Eventuelt 

Beslutning 

Formanden orienterede om, at hun havde deltaget i et møde, som Ældrer Sagen havde 

arrangeret. Temaet for mødet var fremtidsfuldmagter og støtte til pårørende. 
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180.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Der var enighed om, at det havde været et godt møde. Flere medlemmer var især glade for 

orienteringen vedrørende medicin og medicinbestilling. 
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Bilag 

 2019 06.11 Referat Seniorrådet 

 Oplæg vedr. medicinbestilling 

 Kvalitetsstandarder 

 

Bilag/Punkt_172_Bilag_1_2019_0611_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_173_Bilag_1_Oplaeg_vedr_medicinbestilling.pdf
Bilag/Punkt_174_Bilag_1_Kvalitetsstandarder.pdf
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