
Årshjul
Punkter til møde i Seniorrådet 2016

13. januar 2016  Møde med Udvalget for Social Omsorg vedr. temaerne 
”Ensomhed” og ”Pårørendepolitikken”

 Tilbagemelding på konferencen på Vingsted Centret den 16. 
november 2015

 Fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet.
 Temaer for de decentrale seniorrådsmøder 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”

 Hvad tænker politikkerne i Hedensted Kommune 
omkring værdighed i ældreplejen?

3. februar 2016  Værdighedsmilliarden
 Status ved inkontinenssygeplejerske
 Velfærdsteknologi
 Datosætning for Seniorrådets decentrale møder
 HHO – Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder 

Kommuner. Information om gennemførte og kommende 
indkøb.

9. marts 2016  Klagesager
 Seniorrådets budget
 Status på vågetjenesten i Hedensted Kommune – ved 

frivilligkoordinator Malene Skovbakke
 Emner til de decentrale møder 
 Drøftelse omkring fremmødevalg i forbindelse med valg til 

Seniorrådet i 2017

12. april 2016  Budgetopfølgning
 Udkast til Seniorrådets budget 2017
 Fokuspunkter til budgettet for Social Omsorg 2017
 Forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning
 Status på Værdighedsmilliarden
 Eksterne træningsfaciliteter i Hedensted Kommune
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 Opfølgning på de to decentrale møder, som er afholdt i 
henholdsvis Hedensted og Juelsminde

9. maj 2016 
 Pårørendekonference på Hotel Nyborg Strand den 26. maj 

2016.
 Tilfredshedsundersøgelser 
 Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg.
 Tilbagemelding på konferencen på Hotel Nyborg Strand.
 Pårørendepolitikken.

14. juni 2016  Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg fra kl. 09.00.-
10.00

 Fastsættelse af mødedatoer for resten af året 2016.
 Opfølgning på pårørendekonferencen på Hotel Nyborg Strand 

den 26. maj 2016.
 Pårørendepolitikken
 Opfølgning på de decentrale møder som er afholdt på 

Birkelund i Juelsminde og Nederbylund i Tørring
 Opfølgning på mødet med Udvalget for Social Omsorg
 Seniorrådets budget for 2017.
 Færdselssikkerhedsrådets arbejde.
 Opgørelse af Seniorrådets forbrug medio juni 2016.
 Svar i forhold til uledsagede flygtningebørn – hvor skal dem, 

der skal passe de uledsagede flygtningebørn bo?

17. august 
2016

 Status på buskørsel til cafétilbud
 Omsorgstandpleje
 Planlægning af FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 

2016
 Husning af uledsagede flygtningebørn
 Nyt fra Danske Ældreråd
 Opfølgning på afholdelsen af de decentrale møder i Tørring og 

Juelsminde

13. september 
2016

 FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 2016
 Demenskoordinator Marianne Røjgaard og områdeleder 

Dorthe Kjær Iversen
 Eventfacilitator
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30. september 
2016

Ekstra ordinært seniorrådsmøde:
Drøftelse af budgetforslag 2017 med henblik på fremsendelse 
af Seniorrådets høringssvar mellem 1. og 2. behandling. 
Fristen for fremsendelse af høringssvaret er senest 
05.10.2016.

25. oktober 
2016

 Værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen
 Opfølgning på FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 

2016.
 Redegørelse for Social Omsorg
 Vågetjeneste i Hedensted
 Fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet 2017

21. november 
2016

 Pårørendepolitikken på seniorområdet
 Status fra værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen
 Tilbagemelding fra Udvalget fra Social Omsorg i forhold til 

Seniorrådets udarbejdelse af høringssvar
 Fremtidige tilsyn/risikobaseret tilsyn
 Kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen for akutpladser 

2017
 Status på Seniorrådets budget 2016
 Notat fra formands-/næstformandsmødet i Danske Ældreråd

6.december 
2016  Datoer for seniorrådsmøder 1. halvår 2017

 Forebyggende hjemmebesøg
 Opfølgning på Danske Ældreråd konference i Vingsted den 9. 

november 2016
 Evaluering af frivilligfesten i Daugaard
 Modernisering af plejecentrene

OBS punkter 
til 2017

 Hjertestartere på kommunens plejecentre. Dette punkt skal 
på til januarmødet i 2017.

 Hjerterehabilitering på som punkt til januarmødet
 Status på kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen for 

akutfunktioner 2017
 Pårørendepolitikken for seniorområdet skal på til januarmødet


