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27.69.40-P35-2-18 

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. 
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69.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 6. marts 2019. 
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27.69.40-P35-2-18 

70.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 6. februar 2019. 

Bilag 

 2019 06.02 Referat Seniorrådet 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_70_Bilag_1_2019_0602_Referat_Seniorraadet.pdf
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27.69.40-P35-2-18 

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. 
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27.69.40-P35-2-18 

72.        Bordet rundt 
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27.69.40-P35-2-18 

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. 

maj 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. 
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27.69.40-P35-2-18 

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. 
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27.69.40-P35-2-18 

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. 

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

6. marts 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  

12 

 

27.69.40-P35-2-18 

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. 
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27.69.40-P35-2-18 

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. 

Bilag 

 Program for temadagen i Viborg - Danske Ældreråd 

 Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske 2019 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_77_Bilag_1_Program_for_temadagen_i_Viborg__Danske_Aeldreraad.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/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. 

Bilag 

 Årshjul 2019 - marts 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_78_Bilag_1_Aarshjul_2019__marts.pdf
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79.        Eventuelt 
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27.69.40-P35-2-18 

80.        Evaluering af mødet 
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Bilag 

 2019 06.02 Referat Seniorrådet 

 Program for temadagen i Viborg - Danske Ældreråd 

 Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske 2019 

 Årshjul 2019 - marts 

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_70_Bilag_1_2019_0602_Referat_Seniorraadet.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_77_Bilag_1_Program_for_temadagen_i_Viborg__Danske_Aeldreraad.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_77_Bilag_2_Program_for_Danske_Aeldreraads_aeldrepolitiske_2019.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_78_Bilag_1_Aarshjul_2019__marts.pdf
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