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170.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 6. december 2016. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendes med følgende bemærkninger. 

  

Punkt 176. Orientering - Pårørendepolitikken for seniorområdet udsættes til mødet den 17. 

januar 2017. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Lillian Andersen, Minna Olesen og 

Solveig Petersen, som skal udarbejde forslag til indholdspunkter for en kommende 

pårørendepolitik for seniorområdet. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

171.       Godkendelse af referatet fra den 21. november 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra seniorrådsmødet den 21. november 2016. 

Beslutning 

Referatet fra den 21. november 2016 godkendes uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

Bilag 

 2016 21.11 Referat Seniorrådet 
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172.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Chefen for Social Omsorg orienterede omkring følgende: 

  

 Omorganisering af den rehabiliterende indsats. Fremadrettet etableres der én 

rehabiliterende enhed, bestående af tre teams, som har en fælles leder, der refererer 

direkte til chefen for Social Omsorg. De tre teams vil alle bestå af forskellige 

fagprofessioner. På nuværende tidspunkt er lederstillingen opslået internt. Fremadrettet 

er det afgørende, at de rehabiliterende forløb lykkes, således at borgerne bliver helt 

eller mere selvhjulpne.  

  

 Omorganiseringen af den rehabiliterende indsats sættes på dagsordenen til mødet den 

17. januar 2017 og den nye leder af rehabiliteringsenheden præsenteres for 

Seniorrådet. 
  

 §17,4 udvalget vil gerne mødes med Seniorrådet den 17. januar 2017. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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173.        Orientering - Modernisering af plejecentrene 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker at drøfte moderniseringen af plejecentrene i Hedensted Kommune - 

herunder: 

  

 Hvor kommer midlerne til modernisering af plejecentrene fra? 

 Hvem er målgruppen for moderniseringerne? 

 Hvem er moderniseringerne til gavn for? 
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 Er moderniseringerne til gavn for de demente og tages der hensyn til dem i processen? 

 En begrundelse for at ganggelænderne i gangarealerne er fjernet på plejecentrene 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet drøftede sammen med chefen for Social Omsorg følgende: 

  

Hvor kommer midlerne til modernisering af plejecentrene fra? 

Der er tale om bygninger, som ikke er kommunale, men ejet af boligselskaberne. Derfor er det 

den enkelte boligforening, der er forpligtiget til at foretage ombygningerne i samarbejde med 

lejeren. Boligselskabet har ansvaret for at vedligeholde bygningerne, udenoms-arealer mv. I 

forhold til indretning, møblering, interiør mv. så finansieres det via plejecentrenes eget budget. 

  

Hvem er målgruppen for moderniseringerne og hvem er de til gavn for? 

Når plejecentrene moderniseres er målgruppen og de mennesker det er til gavn for, de 

samme, det vil sige beboerne, de frivillige på plejecentret, besøgende og personalet. 

  

Er moderniseringerne til gavn for de demente og tages der hensyn til dem i processen? 

Udgangspunktet er, at de små demensenheder på plejecentrene moderniseres efter de behov 

beboerne har, og at der tages hensyn til beboerne i processen. 

  

En begrundelse for at ganggelænderne i gangarealerne er fjernet på plejecentrene 

Seniorrådet orienterede om, at de havde hørt, at grunden til, at ganggelænderne er blevet 

fjernet er, at de virkede for institutionspræget, og at beboerne kom til at gå skævt, når de 

brugte dem. Seniorrådet mener, at det er et stort tab, at de er blevet fjernet og er bekymrede 

for, at beboernes frihed minimeres, da de beboere som tidligere har kunnet færdes via 

ganggelænderne, nu ikke længere er i stand til at komme rundt på egen hånd. Seniorrådet 

mener, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage beboer/pårørenderådene, når der 

foretages ændringer på plejecentrene. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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174.        Orientering - Ledsagelse ved taxakørsel 

Beslutningstema 

På mødet den 21. november 2016 blev Seniorrådet orienteret omkring ledsagelse ved 

taxakørsel. I forlængelse heraf opstod der yderligere nogle spørgsmål som Seniorrådet ønsker 

at få afklaret, herunder: 

 Tilbydes svagsynede handicapkørsel? 

 Hvem bestiller kørslen til behandling på sygehuset? 

 Hvilken forpligtigelse har taxachaufførerne, i forbindelse med kørsel til sygehuset - 

hjælper de borgerne helt ind til den pågældende afdeling, såfremt vedkommende ikke 

har en ledsager med? 

Historik 

Seniorrådet ønskede ved mødet den 21. november 2016 en orientering om: 

  

 Hvem der bevilliger ledsagelse i forbindelse med taxakørsel? 

 Hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kunne få bevilliget ledsagelse til taxakørsel? 

 Hvad borgerne kan få ledsagelse til? 

 Hvilken forpligtigelse taxachaufførerne har overfor borgere, som ikke har en ledsager 

med i taxaen? 
  

Kørselskontoret svarede følgende på Seniorrådets spørgsmål: 

  

Hvem bevilliger ledsagelse i forbindelse med taxakørsel? 

Det gør Kørselskontoret. 

  

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at kunne få bevilliget ledsagelse til taxakørsel? 

Du skal ikke kunne klare dig selv hos lægen, altså hvis du f.eks. er meget svagthørende eller 

er dement. Her tales der om kørsel til læge efter sundhedsloven.  

  

Hvad (hvilke former for kørsel) kan borgerne få ledsagelse til? 

Det kan de til lægekørsel, Sundhedslovens §170 og til handicapkørsel. 

  

Hvilken forpligtigelse har taxachaufførerne overfor borgere, som ikke har en ledsager med i 

taxaen? 

Hedensted taxi, som kører lægekørsel for Hedensted Kommune, hjælper borgerne ud i bilen og 

hjælper f.eks. med at låse døren.  

  

Når det drejer det sig om handicapkørsel, så kan man få bevilget gratis ledsager, hvis man har 

behov for hjælp under kørslen, til f.eks. medicin-givning eller hvis man risikerer at få et anfald 

under kørslen. Generelt så hjælper chaufførerne en fra gadedør til gadedør i stueplan og de 

hjælper en ind i bilen.  Her har man mod betaling mulighed for at få op til 2 betalende 

ledsagere med, mod samme betaling som man selv giver.  
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Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Svarene på Seniorrådets spørgsmål i forhold til ledsagelse ved taxakørsel ses nedenstående: 

  

1. Hvorvidt svagt synede tilbydes handicapkørsel? 

Spøgsmålet om blinde skal tilbydes optagelse i Midttrafiks handicapkørsel blev 

behandlet på udvalgsmøde i Fritid og Fællesskab den 5. december 2016. Baggrunden 

for drøftelsen er en henvendelse fra Dansk Blindesamfund, som ønsker optagelse i 

Hedensted Kommunes handicapkørsel. Kilde: Kørselskoordinator Lars Oksbjerre. 

Referatet fra mødet er ikke tilgængeligt endnu, så der foreligger ikke noget svar på 

henvendelsen. 
  

2. Hvilken forpligtigelse taxachaufførerne har i forbindelse med kørsel til sygehuset - 

hjælper de borgerne helt ind til den pågældende afdeling, såfremt vedkommende ikke 

har en ledsager med? 

Bestillingsmodtageren stiller ind-ringer en række spørgsmål og bl.a. om patienten selv 

kan gå til afdelingen. Hvis ikke det er tilfældet bestilles der servicerejse og chaufføren 

skal følge patienten. Hvis der bliver svaret, at patienten selv kan gå til afdelingen, bliver 

patienten sat af ved hovedindgangen. Kilde: Kørselskontoret i Region Midtjylland. 
  

3. Hvem bestiller kørslen til behandling på sygehuset? 

Som hovedregel bestiller patienten selv kørslen til hospitalet, og hospitalsafdelingen 

skal altid bestille returkørslen. Kilde Kørselskontoret i Region Midtjylland. 
  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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175.        Orientering ved næstformanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

I forbindelse med Seniorrådsmødet den 21. november 2016 blev der også afholdt dialogmøde 

mellem §17,4 udvalget og Seniorrådet. På baggrund heraf besluttede Seniorrådet at udarbejde 

et notat til §17,4 udvalget omkring Seniorrådets opmærksomhedspunkter i forhold til de 

anbefalinger, der blev drøftet på mødet. Næstformanden giver status omkring notatet. 
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Ved mødet den 21. november 2016 besluttede Seniorrådet desuden, at de ville reagere på 

borgmesterens svar på Seniorrådets henvendelse omkring fremmødevalg. Seniorrådet 

besluttede at udforme et svar til borgmesteren og næstformanden giver status på dette. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

§17,4 udvalget: 

Næstformanden orienterede om, at arbejdsgruppen har udarbejdet nogle 

opmærksomhedspunkter efter dialogmødet med §17,4 udvalget. Punkterne blev præsenteret 

for de øvrige medlemmer af Seniorrådet. Da der var en lang række opmærksomhedspunkter, 

blev det besluttet, at Seniorrådet skal drøfte dem yderligere for at kunne sammenfatte 

punkterne til omkring 5-6 punkter. Seniorrådet var enige om, at fokus skal være på nogle få 

opmærksomhedspunkter, som både er gældende for forholdene på plejecentrene samt udenfor 

plejecentrene. Arbejdsgruppen samler op og udarbejder et oplæg indeholdende de vigtigste 

opmærksomhedspunkter til §17,4 udvalget, således at de har det, når §17,4 udvalget afholder 

møde den 12. december 2016. Oplægget udarbejdes og sendes senest den 8. december til 

chefen for Social Omsorg. 

  

Fremmødevalg: 

Seniorrådet accepterer afslaget, men fastholder fortsat, at sagsbehandlingen omkring deres 

henvendelse ikke har været tilfredsstillende. Seniorrådet beslutter at tage sagen op igen i det 

nye år. 

  

Formanden for Seniorrådet har modtaget en henvendelse om en sag, der har været på 

koordinationsudvalgsmøde i Ældre Sagen. Chefen for Social Omsorg er orienteret om den 

konkrete sag.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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176.        Orientering - Forebyggende hjemmebesøg 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en status på de forebyggende hjemmebesøg. 

Historik 

Regeringen indførte pr. 1. januar 2016 ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg. 

Før 2016 

Tidligere skulle alle borgere fra 75 år og opefter, som ikke modtog både personlig og praktisk 

hjælp, tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg, men nu ser det anderledes ud: 

Fra 2016 

Borgere, som ikke modtager både personlig og praktisk hjælp tilbydes: 

 Borgere, der er 75 år tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg 

 Borgere, der er fyldt 80 år og opefter tilbydes mindst ét årligt forebyggende 

hjemmebesøg 

 Borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk 

eller fysisk funktionsevne, tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Næstformanden for Seniorrådet orienterede om ændringerne, og omdelte en pjece, der 

informerer omkring de nye forebyggende hjemmebesøg. 

  

Seniorrådet har nogle bekymringer i forhold til kritierne for de nye forebyggende 

hjemmebesøg. Det drejer sig b.la. om gruppen af de 75-80 årige, da de fremsatte kriterier 

betyder at der vil være et slip på fem år, hvor der ikke følges op på borgerne. Bekymringen er, 

om de svage ældre selv er i stand til at henvende sig, såfremt der opstår et behov for hjælp. 

Det samme er gældende for borgerne i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få 

nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Her er bekymringen, hvorledes de ældre i 

denne gruppe opspores, da de ofte ikke selv vil være i stand til at rette henvendelse til 

kommunens forebyggere. Seniorrådet undrer sig over, at de nationale retningslinjer fra 
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Sundhedsstyrelsen fortsat mangler, da loven omkring de nye forebyggende hjemmebesøg har 

været gældende siden 1. januar 2016.  

  

Det besluttes, at punktet omkring de forebyggende hjemmebesøg sættes på dagsordenen 

igen, når de nationale retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen foreligger. Det er aftalt med 

forebyggerne i Hedensted Kommune, at de kommer og orienterer om retningslinjerne, når de 

modtager dem. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen 
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177.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering omkring følgende: 

 Opfølgning på Vingsted Konferencen den 9. november 2016 

 Opfølgning på mødet i Regionsældrerådet den 28. november 2016 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Opfølgning på Vingsted Konferencen den 9. november: 

Seniorrådets medlemmer orienterede om de seminarer, som de havde deltaget i på Vingsted 

Konferencen den 9. november, hvor temaet var " Er det helt skævt? - En konference med 

fokus på tilgængelighed og ulighed blandt ældre". Programmet for dagen kan ses i bilaget. 

  

Opfølgning på mødet i Regionsældrerådet den 28. november 2016: 

Seniorrådets deltagere Solveig Petersen, Anker Andersen og Elin Kristensen orienterede om de 

emner, der blev drøftet på mødet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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Bilag 

 Program-DANSKE-ÆLDRERÅDs-konference-Vingsted-2016 
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178.       Orientering - Pårørendepolitikken for seniorområdet 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte, hvilke forventninger de har til en pårørendepolitik på seniorområdet og 

hvordan de tænker den udformet. 

Formanden foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til en 

pårørendepolitik på seniorområdet. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Punktet udsat til seniorrådsmødet den 17. januar 2017, hvor arbejdsgruppen vil præsentere 

deres oplæg til en kommende pårørendepolitik for seniorområdet. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

Bilag 

 Pårørendepolitikdialogguide til ældrepolitiske frivillige 
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179.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde tirsdag den 17. januar 2017. 

Bilag/Punkt_177_Bilag_1_ProgramDANSKEAeLDRERAaDskonferenceVingsted2016.pdf
Bilag/Punkt_178_Bilag_1_Paaroerendepolitikdialogguide_til_aeldrepolitiske_frivillige.pdf
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Beslutning 

Udover dialogmødet med §17,4 udvalget besluttes det, at følgende emner skal drøftes på 

mødet den 17. januar 2017: 

  

 Ny organisering af den rehabiliterende indsats 

 Pårørendepolitikken for seniorområdet 

 Status på kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen for kommunale akutfunktioner 

2017 

 Evaluering af Frivilligfesten 2016 

 Rekruttering af SOSU - elever (hjælpere og assistenter) 

 Mødedatoer for første halvår 2017 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

Bilag 

 Årshjul 2016 december 
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180.        Bordet rundt  

Beslutning 

Jens Peter Rasmussen orienterede om, at arbejdet med etablering af fodgængerfeltet ved 

Nederbylund er gået i gang. 

  

Ole Flemming Lyse orienterede om, at han vil rette henvendelse til Michael Laursen, 

afdelingsleder for Infrastruktur og Transport. Formålet med henvendelsen er, at Seniorrådet 

ønsker en status på arbejdet i Trafiksikkerhedsudvalget i forhold til, at der ikke har været 

afholdt møder i udvalget siden april 2015. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

 

 

 

 

  

Bilag/Punkt_179_Bilag_1_Aarshjul_2016_december.pdf
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181.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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Bilag 

 2016 21.11 Referat Seniorrådet 

 Program-DANSKE-ÆLDRERÅDs-konference-Vingsted-2016 

 Pårørendepolitikdialogguide til ældrepolitiske frivillige 

 Årshjul 2016 december 
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