
 
 

Hedensted Kommune  
 

Seniorrådet dagsorden-referat 
 

Dagsorden 

Mødedato: 7. februar 2018 

Mødetidspunkt: Kl. 09:00 

Mødested: Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegaden 

8723 Løsning 

Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens 

Peter L. Rasmussen, Minna Olesen, Solveig Petersen, Henning Rasmussen, 

Inge Christensen, Poul Ole Pedersen 

Fraværende:  

Bemærkninger:  

 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

7. februar 2018 
Formand:  

 

Sidetal:  2 

 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Tekst Side 

Åben dagsorden 

58 Godkendelse af dagsorden  3 

59 Godkendelse af referat  4 

60 Orientering af chefen for Social Omsorg  5 

61 Orientering ved formanden for Seniorrådet  6 

62 Orienteringen - Pårørendepolitikken på seniorområdet  7 

63 Orientering - Fremtidens boligbehov for seniorer i Hedensted Kommune  10 

64 Orientering - Drøftelse af referater for seniorrådsmøderne  12 

65 Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd  13 

66 Bordet rundt  14 

67 Punkter til næste møde  15 

68 Eventuelt 16 

69 Orientering - Rundvisning i Sundhedshuset Ny Skolegade 4, 8723 Løsning  17 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

7. februar 2018 
Formand:  

 

Sidetal:  3 

 

27.69.40-P35-2-17 

58.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 7. februar 2018. 
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59.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 10. januar 2018. 

Bilag 

 Referat 2018 10.01Seniorrådet 

 Referat 2018 10.01.2018 til hjemmesiden 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Referat_2018_1001Seniorraadet.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_59_Bilag_2_Referat_2018_10012018_til_hjemmesiden.pdf
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60.        Orientering af chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Herunder ønsker Seniorrådet en orientering om 

følgende: 

 Status på genindlæggelser 

 Status på klippekort på plejecentrene 

 Status på forventelige puljer på ældreområdet 

 Status på omorganiseringen i Social Omsorg 

  

Desuden har Seniorrådet følgende input, som de ønsker en drøftelse af i forhold til en bedre 

ældreomsorg: 

 Bemandingen på plejecentrene i weekenden  

 Er der brug for flere nattevagter? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen samt drøftelsen tages til efterretning. 
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61.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Mulige emner som ønskes drøftet med Udvalget for Social Omsorg i forbindelse med 

fællesmødet den 5. marts 2018. Foreløbige emner er: 

o Pårørendepolitikken på seniorområdet  

o Akutberedskabet 

 Status på programmet for Seniorrådets temadag den 20. februar 2018. Mødet afholdes 

på Løsning Plejecenter fra kl. 09.00 til 16.00 

 Seniorrådets vedtægter 

 Publikationerne:"Afrapportering fra Sundheds- og Ældreministeriets og KL's arbejde om 

forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen" samt "Sundhed hvor du er - 

opfølgning på udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - Sundheds- 

og ældreministeriet dec. 2017" 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Rapport Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen 

 Sundhed hvor du er 

 Finanslov 2018. Notat 7.feb. 2018 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Rapport_Forenkling_af_regler_og_dokumentationskrav_i_aeldreplejen.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_61_Bilag_2_Sundhed_hvor_du_er.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_61_Bilag_3_Finanslov_2018_Notat_7feb_2018.pdf
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62.        Orienteringen - Pårørendepolitikken på 
seniorområdet 

Beslutningstema 

Der orienteres om oplægget til pårørendepolitikken på seniorområdet. Siden Seniorrådets 

påbegyndte arbejdet med pårørendepolitikken, er der sket det, at pårørendepolitikken, når den 

er godkendt, skal den indskrives i værdighedspolitikken. Dette skal ske i henhold til den nye 

lovgivning. 

Seniorrådet skal drøfte det fremadrettede arbejde i forhold til pårørendepolitikken.  

Historik 

Arbejdsgruppe i det tidligere Seniorråd har udarbejdet et oplæg til en pårørendepolitik på 

seniorområdet. Gruppen har i deres arbejde skelet til andre kommuner med en 

pårørendepolitik samt charteret fra Ældresagen og Pårørende i Danmark. Hedensted 

Kommunes pårørendepolitik er både til pårørende, der har familiemedlemmer på plejecentre, 

daghjem samt pårørende til hjemmeboende. Med etablering af en pårørendepolitik er det 

vigtigt at være opmærksom på, at borgerne i langt de fleste tilfælde er selvbestemmende i 

forhold til deres egen situation, og at de pårørende skal fungere som pårørende, og ikke som 

værger. 

  

I forhold til selve processen omkring udfærdigelsen af pårørendepolitikken er Seniorrådet enige 

om, at det vil være hensigtsmæssigt at få etableret et dialogmøde, hvor Seniorrådet kan drøfte 

pårørendepolitikken, sammen med politikerne fra udvalget for Social Omsorg, inden den 

færdiggøres. Derudover ønsker Seniorrådet også at inddrage bruger-/pårørenderådene på 

kommunens plejecentre.  

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal formulere en værdighedspolitik, der 

beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.  

Et flertal i Folketinget vedtog den 23. februar 2016 et lovforslag, fremsat af sundheds- og 

ældreministeren, som forpligter kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune til at vedtage en 

værdighedspolitik inden for det første år i den kommunale valgperiode. Loven trådte i kraft 

den 1. marts 2016.  

 

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere 

værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg 

og pleje m.v., som ydes til borgere over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikken skal 

kommunalbestyrelsen som minimum forholde sig til, hvordan kommunens ældrepleje kan 

understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af ældre:   
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 Livskvalitet  

 Selvbestemmelse   

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen   

 Mad og ernæring   

 En værdig død 

  

Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016 

og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny 

værdighedspolitik i det første år af hver kommunal valgperiode gældende for de efterfølgende 

fire år.  

  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen 

I medfør af § 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. 

november 2015, som ændret ved lov nr. 171 af 27. februar 2016, fastsættes: 

Værdighedspolitikker  

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage 

en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. 

Stk. 2. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en 

værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlig hjælp, omsorg 

og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. 

§ 2. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan 

kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af 

den enkelte ældre: 

1) Livskvalitet. 

2) Selvbestemmelse. 

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 

4) Mad og ernæring. 

5) En værdig død. 

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i 

forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen. 

Stk. 2. Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens 

hjemmeside. 
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Ikrafttrædelse  

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Udkast til pårørendepolitik for seniorområdet i Hedensted Kommune 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Udkast_til_paaroerendepolitik_for_senioromraadet_i_Hedensted_Kommune.pdf
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63.        Orientering - Fremtidens boligbehov for seniorer i 
Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Det skal klarlægges, om Seniorrådet har fundet de respondenter, som skal indgå i de 

gruppeinterviews, der skal være med til at undersøge fremtidens boligbehov for ældre i 

Hedensted Kommune. Det er vigtigt, at respondentens navn, telefonnummer og e-mail tydeligt 

fremgår, da det er de oplysninger HR og Analyse skal bruge, når de skal i kontakt med 

respondenterne. 

Da punktet var på dagsordenen den 13. december 2017 fordelte seniorrådets daværende 

medlemmer opgaven med at finde mulige respondenter i mellem sig. Fordelingen blev som 

følgende: 

  

 Lillian Andersen: Rask Mølle, Uldum, Lindved, Korning og Øster Snede 

 Jens Peter Rasmussen: Tørring og Stenderup 

 Minna Olsen: Hedensted og Daugaard 

 Inge Christensen: Løsning 

 Anker Andersen: Juelsminde, Rårup, Glud og Barrit 

 Ole Flemming Lyse: Stouby 

Historik 

Den 11. september 2017 deltog Thomas Frank - leder af HR og Analyse" i Seniorrådsmødet, 

hvor han orienterede om, at der er iværksat en analyse af ældreboligområdet. Det blev aftalt, 

at medlemmerne af Seniorrådet skulle undersøge om de kunne identificere respondenter, som 

kunne deltage i gruppeinterviews.  

  

Der er igangsat en analyse, der undersøger behovet for boliger til ældre i Hedensted Kommune 

i fremtiden. På den baggrund og med afsæt i det eksisterende boligudbud til ældre i Hedensted 

Kommune, skal analysen vurdere behovet for nye boliger til ældre i Hedensted Kommune for 

at afdække det forventede fremtidige behov. Analysen udarbejdes for at kunne være 

grundlaget for en politisk drøftelse af, hvorvidt Hedensted Kommune har de forskellige typer af 

boliger, som nutidens og fremtidens ældre efterspørger. I behovsafdækningen skal analysen 

ligeledes arbejde ud fra et ønske om at understøtte de ældre borgeres mulighed og evne for at 

klare sig selv så lang tid så muligt. 

I forlængelse af udvalgets behandling af emnet på mødet den 11. september 2017, ønskes det 

via interviews at afdække en række ældre borgeres boligbehov og perspektiver/holdninger til 

boliger til ældre.  

  

For at dække kommunen geografisk, ønskes der tre grupper til interview med fem personer i 

hver gruppe fordelt som følger med en person fra hver by: 

  

Vest: 

Tørring  
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Rask Mølle  

Uldum  

Lindved  

Korning  

  

Midt: 

Hedensted 

Løsning 

Daugaard 

Stenderup 

Øster Snede 

  

Øst: 

Stouby 

Juelsminde 

Rårup 

Glud 

Barrit 

  

Vi søger personer, der er omkring 65 år og bor i privat bolig (altså ikke i plejebolig eller 

ældrebolig). 

  

Der anmodes om Seniorrådets hjælp til at identificere de i alt 15 personer, som skal indgå i de 

tre interviews. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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64.        Orientering - Drøftelse af referater for 
seniorrådsmøderne 

Beslutningstema 

Der ønskes en generel drøftelse af Seniorrådets referater, herunder: 

 Hvem skal/kan forventes at læse referaterne? 

 Hvilke krav er der fra forvaltningen til referaterne? 

 Hvor internt må et referat være? Det vil sige må der anvendes forkortelser og skal 

f.eks. begreber som CURA beskrives i hvert referat? 

 I hvor høj grad skal det være beslutningsreferater eller "forhandlingsprotokol"? 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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65.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende:  

  

 Nyhedsbrevet 4, december 2017  

 Tilbagemelding på formands-/næstformandsmøde i Regionsældrerådet 

 Kandidater til Ældrerådenes Hæderspris 2018 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 DANSKE ÆLDRERÅD nyhedsbrev 4 2017 

 Info om indstilling til Ældrerådenes Hæderspris 2018 

 Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 22012018 endeligt 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_65_Bilag_1_DANSKE_AeLDRERAaD_nyhedsbrev_4_2017.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_65_Bilag_2_Info_om_indstilling_til_Aeldreraadenes_Haederspris_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_65_Bilag_3_Beslutningsreferat_af_bestyrelsesmoede_22012018_endeligt.pdf
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66.        Bordet rundt 

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

7. februar 2018 
Formand:  

 

Sidetal:  

15 

 

27.69.40-P35-2-17 

67.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 7. marts 2018. 

Bilag 

 Årshjul 2018 februar 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_67_Bilag_1_Aarshjul_2018_februar.pdf
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68.        Eventuelt 
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69.        Orientering - Rundvisning i Sundhedshuset Ny 
Skolegade 4, 8723 Løsning 

Beslutningstema 

Medlemmerne i det nye Seniorråd blev på deres første møde enige om, at de gerne vil rundt 

og besøge de forskellige plejecentre og de forskellige afdelinger, som servicerer de borgere, 

der er i kontakt med Social Omsorg. I forbindelse med dagens seniorrådsmøde får Seniorrådet 

en rundvisning og introduktion til Sundhedshuset i Hedensted Kommune. Rundvisningen 

forløber som følgende: 

  

Kl. 11.15: Staben i Social Omsorg - rundvisning og information ved leder af Staben Hanne 

Runge Graversen 

Kl. 11.30: Træningsafdelingen - rundvisning og information ved fysioterapeut Anne Hjort 

Sørensen  

Kl. 11.45: Sundhed og rehabilitering - rundvisning og information ved sundhedskonsulent 

Karin Iversen 

  

 Der afsættes ca. 15 min. til hver afdeling. 
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Bilag 

 Referat 2018 10.01Seniorrådet 

 Referat 2018 10.01.2018 til hjemmesiden 

 Rapport Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen 

 Sundhed hvor du er 

 Finanslov 2018. Notat 7.feb. 2018 

 Udkast til pårørendepolitik for seniorområdet i Hedensted Kommune 

 DANSKE ÆLDRERÅD nyhedsbrev 4 2017 

 Info om indstilling til Ældrerådenes Hæderspris 2018 

 Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 22012018 endeligt 

 Årshjul 2018 februar 

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Referat_2018_1001Seniorraadet.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_59_Bilag_2_Referat_2018_10012018_til_hjemmesiden.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Rapport_Forenkling_af_regler_og_dokumentationskrav_i_aeldreplejen.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_61_Bilag_2_Sundhed_hvor_du_er.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_61_Bilag_3_Finanslov_2018_Notat_7feb_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Udkast_til_paaroerendepolitik_for_senioromraadet_i_Hedensted_Kommune.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_65_Bilag_1_DANSKE_AeLDRERAaD_nyhedsbrev_4_2017.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_65_Bilag_2_Info_om_indstilling_til_Aeldreraadenes_Haederspris_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_65_Bilag_3_Beslutningsreferat_af_bestyrelsesmoede_22012018_endeligt.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_67_Bilag_1_Aarshjul_2018_februar.pdf
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