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14.        Orientering ved Jenny Bjerking leder af 
Rehabiliteringsenheden 

Beslutningstema 

Jenny Groth Bjerking - ny leder af den rehabiliterende enhed - kommer og giver orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Jenny Bjerking orienterede om den nye rehabiliteringsenhed. 

Rehabiliteringsenhedens mål er at skabe effektive sammenhængende, tidsafgrænsede og 

målrettede forløb for og sammen med borgeren, så borgeren kan klare sig bedre og mere selv.  

Rehabiliteringsenheden kan ikke alt selv, og der er udarbejdet specifikke samarbejdsaftaler 

med træningsafdelingen, sygeplejen og Velfærdsrådgivningen.  

Målgruppe: 

·         Borgere, som ansøger om hjemmehjælp, hvor der vurderes at være  

      rehabiliteringspotentiale (§83a) 

·         Borgere, som allerede er visiteret til hjemmehjælp og søger om mere hjemmehjælp,  

          og der vurderes at være rehabiliteringspotentiale (§83a) 

·         Borgere, som er visiteret til hjemmehjælp, hvor visitator eller andet personale  

          vurderer, der er rehabiliteringspotentiale (§83a) 

·         Borgere, som har behov for en indsats fra flere fag i Social Omsorg, hvor det efter  

          en konkret individuel vurdering giver mening, at indsatsen leveres af eller i  

          samarbejde med det tværfaglige rehabiliteringsteam. 

  

Borgere, der som udgangspunkt ikke tilbydes hjælp fra det tværfaglige team: 

·         Borgere, som kun har behov for en monofaglig indsats. 

·         Borgere, som er svært kognitivt udfordret. 

·         Borgere, som er terminalerklærede (med mindre borgeren ønsker rehabilitering). 

 

Personale: 

Rehabiliteringsenheden er et selvstændigt driftsteam, som består af 6 social- og 

sundhedshjælpere, 6 social- og sundhedsassistenter, 3 sygeplejersker, 2 fysioterapeuter, 5 

ergoterapeuter, 1 planlægger/ administrativ og 1 leder (Jenny Bjerking).  
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Der vil fortsat være tæt samarbejde med øvrige driftsteam og faggrupper, som inddrages ad 

hoc i borgerforløbene, eksempelvis diætist, terapeuter med specialviden, 

hjerneskadekoordinator mv. 

Dækning: 

Rehabiliteringsenhedens SOSU-personale dækker dagvagter i hverdage og weekender. Det er 

for at sikre kontinuiteten og sammenhængen af plejen for borgerne. 

Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter (forløbsansvarlige) arbejder i hverdagene. 

Placering: 

Rehabiliteringsenheden er én samlet enhed, men vil fortsat være placeret i teams decentralt i 

hvert distrikt. I distrikt Vest sidder rehab.teamet på Nedergården i Uldum, i distrikt Midt på 

Ndr. Fabriksvej i Hedensted og i distrikt Øst på Birkelund. Administrativ medarbejder og leder 

har kontor på Ndr. Fabriksvej, men leder vil komme fast rundt til alle tre teams. 

  

Seniorrådet spurgte ind til om terminalerklærede borgere også skulle rehabiliteres. Her oplyste 

Jenny Bjerking, at disse borgere ofte vil være udenfor målgruppen, medmindre de selv har et 

ønske om at blive rehabiliteret i forhold til at højne deres livskvalitet og værdighed. Jenny 

Bjerking oplyste desuden, at rehabiliteringsenheden lægger stor vægt på en høj grad af 

borgerinddragelse. Det er vigtigt, at der skabes en gensidig tillid og forståelse mellem borger 

og medarbejder, da dette vil forbedre kommunikationen og mindske misforståelser. Derudover 

tilknyttes der en forløbsansvarlig til hver enkelt borger. Den forløbsansvarlige skal sikre, at der 

løbende følges op på indsatsen og at borgeren og de pårørende er orienteret omkring det 

fremadrettede forløb. På denne måde skabes der gennemsigtighed for borgeren og de 

pårørende. 

  

Seniorrådet var også interesserede i at vide, hvad der sker, hvis en borgere siger nej til at 

deltage i et rehabiliteringsforløb. Faktum er, at borgeren selvfølgelig har selvbestemmelsesret, 

men samtidig er det også vigtigt at have en dialog med borgeren om de konsekvenser, det kan 

have, hvis vedkommende siger nej tak til tilbuddet. 

  

I forhold til privatleverandørerne på frit valg, indgår den rehabiliterende indsats ikke i de 

nuværende kontrakter med de private leverandører.  
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15.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 8. februar 2017. 
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Beslutning 

Punkt 28. Ydelseskatalog hjælpemidler flyttes op således det drøftes efter punkt 19. 

Orientering - Genoplivning ved hjertestop. 

  

Med ovenstående bemærkning er dagsordenen for den 8. febrauar 2017 godkendt. 
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16.        Godkendelse af referatet fra den 17. januar 2017 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra mødet den 17. januar 2017. 

Beslutning 

Seniorrådet tilføjer, at der i beslutningen under punkt 13. burde have stået "drøftet og 

Seniorrådet udarbejder høringssvar". 

  

Med ovenstående bemærkning er referatet fra den 17. januar 2017 godkendt. 

Bilag 

 2017 17.01 Referat Seniorrådet 
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17.        Orientering - Opfølgning på demenspjecen udarbejdet af 
demensteamet 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af indholdet i demenspjecen samt en opfølgning på 

henvendelsen til kommunens demenskoordinator Marianne Røjgaard. 

Demenskoordinator Marianne Røjgaard deltager i drøftelse af dette punkt. 

Bilag/Punkt_16_Bilag_1_2017_1701_Referat_Seniorraadet.pdf
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Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Baggrunden for udarbejdelse af pjecen var at give et overblik over, hvilke tilbud der er i 

Hedensted Kommune og hvor, samt synliggøre kontaktoplysninger på medarbejderne i 

demensteamet. Der er blevet etableret et formaliseret samarbejde mellem demenscaféerne og 

demenskonsulenterne. Caféerne drives af frivllige i samarbejde med demenskonsulenterne og 

Alzheimerforeningen og skal være med til at skabe et socialnetværk blandt brugerne. De 

pårørende har været meget glade for pjecen og siden november 2016 har demensteamet haft 

henvendelser fra 1- 2 familier om ugen.  

  

Det er besluttet at oprette pårørendegrupper - i foråret og efteråret - hvor pårørende til 

demente kan mødes. En af kommunens demenskonsulenter deltager de første 8 gange og 

hjælper med at igangsætte arbejdet med påørendegrupperne. Pårørende skal inddrages aktivt 

og samtidig have mere støtte i livet som pårørende 

  

Marianne Røjgaard orienterede kort om den nationale demenshandlingsplan, som tager 

udgangspunkt i tre overordnede målsætninger: 

 

1. Danmark skal være et demensvenligt land med 98 demensvenlige kommuner, hvor 

mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv 

2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes 

behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig 

indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats. 80% skal have en specifik diagnose 

3. Forbruget af antipsykotisk medicin ønskes nedbragt med 50% 

  

Derudover er der i den nationale demenshandlingsplan fem fokusområder: 

  

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling 

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 

3. Støttte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens 

4. Demensvenlige samfund og boliger 

5. Øget videns- og kompetenceniveau 

  

Politisk er der også stor opmærksomhed på området i Hedensted Kommune. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

Bilag 

 Demens-folder 

  

Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Demensfolder.pdf
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18.        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 om følgende: 

  

Hedensted Kommune er i dialog med KLU (Kommunalt -lægelige udvalg) omkring tilknytning 

af lægekonsulenter på plejecentrene. Ligeledes er der en dialog om, hvordan beboerne på 

plejecentrene kan tilbydes en fast læge, hvilket giver nogle udfordringer, som man er i dialog 

med KLU om.  

  

Håndtering af håndkøbsmedicin har også været drøftet med KLU. Udfordringen er, at 

håndkøbsmedicinen skal indskrives i FMK for, at sygeplejerskerne kan se, hvad der er 

ordineret, og lægerne vil ikke indskrive håndkøbsmedicin i FMK. KL har meldt ud, at 

kommunens sygeplejersker ikke skal håndterer borgernes håndkøbsmedicin, da det er et 

lægeligt ansvar. Det betyder, at borgerne selv skal håndtere håndkøbsmedicin. 

  

Dosedispensering har også været drøftet med KLU. I dag er der mulighed for som tilkøb, at få 

doseret sin medicin via apotekerne. Hedensted Kommune vil gerne etablerer et samarbejde 

med de privatpraktiserende læger om at bruge muligheden for at ordinere dosedispenseret 

medicin mere. En af årsagerne til det ønskede samarbejde er, at mange UTH'er (utilsigtede 

hændelser) sker i forbindelse med manuel dosering af medicin. Hvis dosedispenseringen 

foregår via apoteket, nedsættes tilfældene af UTH. En af udfordringerne er, at der er tale om 

en væsentlig mere omstændig sagsgang for de privatpraktiserende læger, såfremt de skal 

ordinere dosedispenseret medicin.  

  

Seniorrådet spurgte, hvem der fører tilsyn med plejen hos de borgere, som bor i eget hjem 

(Frit Valg). Det gør kommunen som udgangspunkt selv, via det personale, som kommer i 

hjemmet. Seniorrådet påpeger, at de ikke mener, at dette er hensigtsmæssigt og at det vil 

være bedre, hvis tilsynet blev udført af en udefrakommende instans.  

  

Fremtidige /risikobaserede tilsyn på plejecentene er på dagsordenen den 13. marts og det 

besluttes, at tilsyn indenfor frit valgs området også skal drøftes på mødet.  

  

Orienteringen tages til efterretning. 
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19.        Orientering - Genoplivning ved hjertestop 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af anbefalingerne fra Det Etiske Råd om genoplivning ved 

hjertestop. Drøftelsen tages ud tre overordnede anbefalinger fra Det Etiske Råd: 

  

1. Der skal, i højere grad end tilfældet er i dag, skabes sikkerhed for, at man ikke bliver 

genoplivet eller forsøgt genoplivet ved hjertestop mod sin vilje. 

  

2. Sundhedspersonalet er forpligtet til at gennemføre en samtale med patienter på 

sygehus og borgere på plejehjem eller i eget hjem, hvis borgeren med stor 

sandsynlighed er uafvendeligt døende og risikerer at blive ukontaktbar eller på anden 

måde inhabil til at træffe beslutninger. 

  

3. Som en del af det samlede patientforløb skal der være bedre tilbud om palliativ 

behandling forstået som tidlig forebyggelse og lindring af smerter og andre problemer 

af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig karakter. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Baggrund for at Seniorrådet gerne vil have punktet på dagsordenen var, at de gerne vil drøfte 

dilemmaet omkring , hvorvidt det er hensigtsmæssigt at genoplive en beboer, når 

vedkommende er kommet på plejehjem. 

  

I Hedensted Kommune er der truffet et aktivt valg om, at der ikke skal være hjertestartere på 

kommunens plejecentre, blandt andet ud fra den betragtning, at medarbejderne ikke skal stå i 

et dilemma, såfremt en beboer får et hjertestop. Seniorrådet støtter op om denne beslutning, 

men gør samtidig opmærksom på, at kan være problematisk, at der ikke forefindes 

hjertestartere, da der kommer mange andre borgere på plejecentrene. Desuden finder de det 

problematisk, at personalet skal slå op i omsorgssystemet for at se, om en beboer ønsker 

genoplivning eller ikke, da tiden er en afgørende faktor ved hjertestop. 

  

Der er enighed om, at det er et meget dilemmafyldt område og at der bør være nogle klare 

retningslinjer, så uheldige og ubehagelige situationer kan undgås, såfremt en beboer får et 

hjertestop. 

  

På mødet blev der udleveret et notat med retningslinjer, som beskriver, hvordan personalet 

skal agere i forbindelse med hjertestop. KLU (Kommunalt - lægelige udvalg) oplyser, at 

lægerne også forholder sig forskelligt til dilemmaet omkring genoplivning ved hjertestop. 

Derfor er retningslinjerne også sat på til drøftelse med de privatpraktiserende læger. 
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Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning 
 Notat vdr fravalg af livsforlængende behandling fra PLO`rientering 
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20.        Orientering - Status på kvalitetsstandarderne fra 
Sundhedsstyrelsen omkring kommunale akutfunktioner i 
hjemmesygeplejen 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en status på kvalitetsstandarderne fra Sundhedsstyrelsen omkring de 

kommunale akutfunktioner, herunder om den endelige version er på plads og klar til brug.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Det har først lige været sendt i høring, så der foreligger ingen beslutning endnu. Det forventes 

ikke, at der sker store ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Høringssvar vedr. kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

  

 

 

Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Etiske_overvejelser_om_selvbestemmelse_og_palliation_ved_livets_afslutning.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_2_Notat_vdr_fravalg_af_livsforlaengende_behandling_fra_PLOrientering.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Hoeringssvar_vedr_kommunale_akutfunktioner_i_hjemmesygeplejen.pdf
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21.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering omkring følgende: 

  

1. Opfølgning på Seniorrådets høringssvaret til § 17, stk. 4 udvalget. 

  

2. Pårørendekonference i København. 

Der afholdes pårørendekonference i Festsalen på Københavns Rådhus torsdag den 2. 

februar 2017. Konference sætter fokus på, hvordan kommunerne kan støtte de pårørendes 

indsats for de sygdomsramte og svækkede.  

På Pårørendedagen er opmærksomheden rettet mod de pårørendes behov. For når 

patienten er i fokus, sker det ofte, at de pårørendes indsats, viden og belastninger ikke 

anerkendes eller inddrages i dialogen med de fagprofessionelle.  

Det på trods af,at den pårørende kan skabe betydelig værdi for sundhedsvæsenet og 

plejesektoren.  

Programmet byder på både oplæg og paneldebat. Foruden Pårørende i Danmark deltager  

blandt andet: 

 Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen 

 Pårørendevejleder og forsker Martina Takter fra Malmö Högskola 

 Professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra KORA 

 Underdirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen 

 Formand for Danske Patienter Camilla Hersom 

 Formand for social- og sundhedssektoren i FOA Karen Stæhr 

 Journalist og forfatter Eva Jørgensen 

  

3. Folke-/borgermøde på Hedensted Sognegård. 

Tirsdag den 4. april fra kl. 14.00 - 16.30 afholder Ældre Sagen i Hedensted, Juelsminde og 

Tørring/Uldum et kombineret folke -/ borgermøde på Sognegården i Hedensted. Mødet 

sætter fokus på tre temaer: Værdighed, demens og pårørende. Udvalget for Social Omsorg 

inviteres til at deltage i mødet, og Ældre Sagen håber, at udvalgsmedlemmerne har lyst til 

at fungere som tovholder, når temaerne skal drøftes. Journalist Anders Kvist og 

ældrepolitisk konsulent fra Ældre Sagen Rikke Sølvsten Sørensen deltager i mødet. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

1.Opfølgning på Seniorrådets høringssvar til §17, stk. 4 udvalget. 

Opfølgningen udsættes til mødet den 13. marts 2017. 

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

8. februar 2017 
Formand:  

 

Sidetal:  

12 

 
2. Pårørendekonference i København. 

Københavns Kommune har som den første kommune i Danmark etableret en 

pårørendeuddannelse, som har til formål at understøtte samarbejdet mellem den 

sygdomsramte, den pårørende og kommunen. 

Udover ovenstående blev følgende drøftet: 

 Værdierne i Pårørende Charteret er meget væsentlige 

 Inddragelse af pårørendevejledere. I Sverige er der 400 pårørendevejledere - i 

Danmark er der tre (Aarhus, Assens og Helsingør) 

 Stop de rehabiliteringsforløb, som ikke giver mening 

 Hvad har vi brug for af de pårørende? - Hvad har de pårørende brug for? 

 Pårørendekonference i Nyborg den 4. september 2017 

 Alle kommuner opfordres til at udarbejde en pårørendepolitik 

  

3. Folke-/borgermøde på Hedensted Sognegård. 

På folke-/borgermødet den 4. april 2017 kommer Rikke Sølvsten Sørensen, ældrepolitisk 

konsulent hos Ældre Sagen, kommunens demenskoordinator, Marianne Røjgaard samt 

værdighedskoordinator Helle T. Andersen og holder oplæg. Medlemmerne fra udvalget for 

Social Omsorg er kontaktet, og indtil videre har Jeppe Mouritsen og Hans Jørgen Hansen meldt 

afbud og Bent Poulsen har givet tilsagn. De politisk medlemmer fra §17, stk. 4 udvalget 

inviteres også til at deltage i mødet. Formålet er, at politikkerne skal fungerer som 

bordformænd i forbindelse med rundbordsdialogerne. 

  

Formanden for Seniorrådet oplyste, at hun til morgen var blevet kontaktet af Kanal 94, som 

ville høre, hvad Seniorrådet i Hedensted Kommune mente om udmøntningen af klippekortet på 

plejecentrene. Formanden havde på Seniorrådets vegne forholdt sig postivt til ordningen, men 

havde samtidig pointeret, at Seniorrådet,  generelt set, hellere så nogle bedre rammer på 

plejecentrene. Derudover havde formanden for Seniorrådet udtryk bekymring i forhold til om 

ordningen med tiden vil overgå som bloktilskud, ligesom mange af de tidligere initiativer. 

Udsendelsen kan høres som podcast på Kanal 94. 

  

Derudover havde formanden været til møde i Sundhedsbrugerrådet, og i følge 

Sundhedsbrugerrådet, er det kommunale beredskab ikke på plads. Sundhedsbrugerrådets 

medlemmer blev præsenteret for flere skrækhistorier omkring borgers overgang fra sygehus til 

kommune. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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22.        Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Beslutningstema 

Der gives orientering omkring følgende: 

  

 Formands-/ næstformandsmøde afholdt den 23. januar 2017 i Viborg. 

  

 Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD mandag den 24. april 2017 på Hotel 

Nyborg Strand.  

  

 I forlængelse af repræsentantskabsmødet den 24. april afholder DANSKE ÆLDRERÅD 

tirsdag den 25. april en ældrepolitisk konference med titlen: "Værdighed - hvad er 

det?". DANSKE ÆLDRERÅD vil gerne med denne konference yde sit bidrag til at kigge 

værdigheden efter i sømmene. For giver flere varme hænder mere værdighed? Var det 

egentlig ikke meget bedre med både flere og mere kompetente og kærlige hænder? 

Eller drejer værdighed sig i langt højere grad om livskvalitet og etik? 

På konferencen stiller forskere, praktikere, politikere, embedsmænd og en teolog, ud 

fra hvert deres perspektiv, skarpt på, hvad der faktisk giver ældres liv værdighed og 

livskvalitet. Konferencen giver også bud på, hvad ældrerådene kan bidrage med af gode 

råd til kommunalpolitikerne om værdighed for ældre mennesker. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen om formands-/næstformandsmøde afholdt den 23. januar 2017, udsættes til 

mødet den 13. marts 2017. 

  

I forhold til repræsentantskabsmødet i DANSKE ÆLDRERÅD den 24. april 2017, så har 

følgende medlemmer af Seniorrådet ikke mulighed for at deltage: Lillian Andersen, Elin 

Kristensen, Kirsten Bitsch Kristensen og Ole Flemming Lyse. Formanden for Seniorrådet har 

indstillet Anker Andersen som stedfortræder i DANSKE ÆLDRERÅD. Det besluttes, at de 

medlemmer, som deltager i repræsentantskabsmødet overvejer, hvilke seminarer de ønsker at 

deltage i og oplyser det på mødet den 13. marts 2017. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Program til konferencen Værdighed - hvad er det 

  

Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Program_til_konferencen_Vaerdighed__hvad_er_det.pdf
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23.        Orientering - Nyt fra Sundhedsbrugerrådet Region 
Midtjylland 

Beslutningstema 

Anker Andersen giver orientering omkring nyt fra Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Pt. beskæftiger Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland sig med følgende emner: 

  

 Den nye apotekerlov 

 Blodprøvetagning - blodprøver skal fremadrettet tages på sygehusene, hvis blodprøven 

er en del af en undersøgelse eller behandling, der foregår på et hospital.  

 Psykiatriplanen - somatik og psykiatri skal ligestilles, således der skabes sammenhæng 

for den enkelte borger, både i behandlingen og i forløbet. Sundhedsbrugerrådet i 

Region Midtjylland overvejer på nuværende tidspunkt, om det skal afgive høringssvar i 

forhold til psykiatriplanen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-16 

24.        Orientering - Afholdelse af valg til Seniorrådet som 
fremmødevalg 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af følgende: 

  

 Afholdelsen af valg til Seniorrådet som fremmødevalg  

 Skal Seniorrådet rette henvendelse til borgmesteren i forhold til det tidligere 

fremsendte afslag på afholdelse af valg til Seniorrådet som fremmødevalg ? 

 Tendensen i Seniorrådet - ønsker alle nuværende medlemmer at genopstille til 

Seniorrådsvalget 2017 ? 
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Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Emnet omkring afholdelse valget til Seniorrådet som et fremmødevalg har været drøfte flere 

gange, og Seniorrådet fastholder, at drøftelsen ikke er afsluttet endnu, da ikke alle muligheder 

er afsøgt. På dagens møde ville Seniorrådet gerne have haft besøg af Kurt Rønne og Morten 

Hulkær Kristensen fra Skanderborg, som har været med til at afvikle seniorrådsvalg som 

fremmødevalg i Skanderborg Kommune. De havde desværre ikke mulighed for at deltage, men 

har fremsendt materiale til formanden for Seniorrådet til inspiration. Formanden for 

Seniorrådet oplyste, at valghandlingen i Skanderborg Kommune havde kostet 215.145 kr. alt i 

alt og at der havde været en stemmeprocent på 71%. Skanderborg Kommune har 19 

valgsteder, hvor Hedensted Kommune har 24, og Skanderborg Kommune havde erfaret, at det 

var nemt at skaffe valgtilforordnede til de pågældende valgsteder. Desuden havde valget til 

seniorrådet fundet sted i de sammen lokaler som kommunalvalget. Der var anvendt 

flyttekasser til stemmesedlerne. 

  

Seniorrådet vil endnu engang forsøge at få etableret en dialog med repræsentanter fra 

kommunen for at fremlægge de informationer, som de har modtaget fra Skanderborg 

Kommune. Såfremt fremmødevalg fortsat ikke er en mulighed, forventer Seniorrådet et 

velbegrundet afslag, hvor der er taget udgangspunkt i de faktuelle oplysninger, som foreligger.  

  

Drøftelsen taget til efterretning. 
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25.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes mandag den 13. marts 2017. 

Beslutning 

Det blev besluttet at følgende emner skal drøftes på mødet den 13. marts 2017. 

  

 Tilbagemelding på formands-/næstformandsmødet afholdt i Viborg den 23. januar 2017 

 Seniorrådets budget 2017 

 Orientering ved Fællesindkøb Midt 
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 Status på forebyggende hjemmebesøg 

 Tilsyn indenfor frit valgs-området 

 Tilsynsrapporten for 2016 

 Vedtægter og retningslinjer for centerråd, vennekredse m.fl. 

Bilag 

 Årshjul 2017 februar 

  

 

 

27.69.40-P35-1-16 

26.        Bordet rundt 

Beslutning 

Projektet "Ta' med på cafetur" afsluttes da pengene til transport til plejecentrene er opbrugt. 

Der har været forslået, at private kunne overtage opgaven omkring transport. Seniorrådet 

mener ikke, at dette er en mulighed. Ældre Sagen har også frasagt sig opgaven omkring 

transport til de kommunale tilbud.  

  

I forhold til udfasningen af klippekortsordningen, så er der ingen i Ældre Sagen, der har lovet 

at overtage opgaverne. Derimod vil de gerne være behjælpelig med at informerer om andre 

aktiviteter og tilbud. Ældre Sagen sender et svar til frivilligkoordinator Malene Skovbakke. 

  

Bøgelys Venner har modtaget 12.000 kr. fra Velux-Fonden til en anlæg i Salen. Det viser, at 

det nytter noget at søge midler hos fonde.  

  

Gourmetmiddagen den 25. januar 2017 har været en kæmpe succes blandt beboerne på 

plejecentrene og modtagerne af madservice. 

  

Der stilles spørgsmålstegn ved om medlemmerne af et centerråd kan komme fra en anden 

kommune. Det pointeres, at det er vigtigt, at der tages stilling til dette og at det skrives ind i 

de enkelte råd vedtægter. 

  

Der er tidsmæssige udfordringer for noget af personalet på nogle plejecentre. De mangler tid 

til at løse deres opgaver, blandt andet på grund af møder.  

  

Ole Flemming Lyse er indkaldt til møde i Trafiksikkerhedsrådet den 28. marts 2017. Der er 

ønske om at få indskrevet nogle ændringer i kommissoriet. 

  

27.69.40-P35-1-16 

Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Aarshjul_2017_februar.pdf
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27.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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Udvalget for Social Omsorg 

27.60.00-A26-1-17 

28.        Ydelseskatalog hjælpemidler 

Beslutningstema 

Høring af ydelseskataloget over genbrugshjælpemidler, boligindretning, forbrugsgoder samt 

kropsbårne hjælpemidler, Servicelovens § 112 og 113. 

Økonomi 

Det vurderes at, udgifterne til bevillinger fra ydelseskataloget kan holdes indenfor rammen.  

Historik 

Velfærdsrådgivningen har i 2016 udarbejdet et ydelseskatalog over genbrugshjælpemidler, 

boligindretning, forbrugsgoder samt kropsbårne hjælpemidler ifølge Servicelovens § 112 og 

113, det vil sige til borgere med varigt nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne. 

Ydelseskataloget er kvalitetsstandarder, som er revideret i forhold til det gamle katalog, nu 

med en øget præcisering samt tilpasning til Ankestyrelsens principafgørelser og endelig er 

kropsbårne hjælpemidler beskrevet for første gang. 

Principafgørelser fra Ankestyrelsen kommer af og til, disse bliver løbende indarbejdet i 

ydelseskataloget. Det kan være at et produkt der vurderes til at kunne købes i almindelig 

handel f.eks. en robot støvsuger. 

Det gamle ydelseskatalog blev udarbejdet i 2011, derfor ser medarbejderne frem til at kunne 

benytte det nye ydelseskatalog, som er helt opdateret. 

Sagsfremstilling 

De sagsbehandlende terapeuter i Velfærdsrådgivningen har i 2016 udarbejdet et 

ydelseskatalog over deres arbejdsområde, der vedrører genbrugshjælpemidler, 

boligindretning, forbrugsgoder samt kropsbårne hjælpemidler ifølge Servicelovens § 112 og 

113, jf. bilag 1. 

Det nuværende ydelseskatalog er udarbejdet i 2011 og har aldrig været behandlet politisk, 

hvorfor der har været et stort behov for at reviderer kataloget samt udvide det med områder, 

der ikke tidligere har været beskrevet, herunder de kropsbårne hjælpemidler. 

Ydelseskataloget retter sig primært mod borgere med varigt nedsat fysisk og / eller psykisk 

funktionsevne, der visiteres til genbrugshjælpemidler, boligindretning, forbrugsgoder samt 

kropsbårne hjælpemidler efter Servicelovens §§ 112 og 113.  
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Det nye ydelseskatalog er beskrevet mere præcist end det hidtil benyttede, med henblik på at 

sikre en ensartet sagsbehandling og dermed højne den faglige kvalitet til gavn for borgerne. 

Ankestyrelsen udsender løbende principafgørelser om hjælpemidler, som de sagsbehandlende 

terapeuter har pligt til at følge, hvilket betyder at nye afgørelser fra Ankestyrelsen løbende vil 

blive indarbejdet i den daglige arbejdsgang for de sagsbehandlende terapeuter. 

Ydelseskataloget vil qua de løbende princip-afgørelser fra Ankestyrelsen kontinuerligt blive 

opdateret. 

Ydelseskataloget er kvalitetsstandarder, hvis formål er; 

 At kunne tilbyde borgeren hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer ud fra en 

helhedsvurdering med en individuel tilpasning i forhold til behov og ressourcer med 
fokus på kerneopgaven. 

 At beskrive standarden for kvaliteten af den hjælp, som ydes borgeren 

 At kunne informere og rådgive borgeren om det forventede serviceniveau i Hedensted 

Kommune 

 At give sagsbehandleren et arbejdsredskab til fremme af ensartet service og kvalitet i 
ydelserne 

  At oversætte tavs viden til fælles faglig og generisk referenceramme 

Effekt 

Velfærdsrådgivningen forventer at kvalitetsstandarderne for ydelseskataloget har følgende 

effekt: 

- Højere grad af tilfredshed og retssikkerhed for borgerne  

- Øget ensartethed samt kvalitetssikring i sagsbehandlingen 

- Kompetenceløft for medarbejdere og forbedret trivsel  

 

 

Administrationen indstiller, 30. januar 2017, pkt. 15: 

at udvalget 1. behandler ydelseskataloget over genbrugshjælpemidler, boligindretning, 

forbrugsgoder samt kropsbårne hjælpemidler, servicelovens §§ 112 og 113, og at 

ydelseskataloget sendes i høring ved Seniorrådet, Handicaprådet og Område MED.  

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 30. januar 2017, pkt. 15: 

Indstilling godkendt.  

Administrationen indstiller 

at sagen drøftes og at der udarbejdes et høringssvar. 

Beslutning 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

8. februar 2017 
Formand:  

 

Sidetal:  

20 

 
Sagen drøftet og Seniorrådet udarbejder et høringssvar, som fremsendes til sekretæren for 

Seniorrådet inden den 17. februar 2017. 

Bilag 

 Bilag 2 -Status serviceniveau m beregning 
 Bilag 1 - Ydelseskatalog 2017 

  

 

Bilag/Punkt_28_Bilag_1_Bilag_2_Status_serviceniveau_m_beregning.pdf
Bilag/Punkt_28_Bilag_2_Bilag_1__Ydelseskatalog_2017.pdf
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Bilag 

 2017 17.01 Referat Seniorrådet 

 Demens-folder 

 Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning 

 Notat vdr fravalg af livsforlængende behandling fra PLO`rientering 

 Høringssvar vedr. kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

 Program til konferencen Værdighed - hvad er det 

 Årshjul 2017 februar 

 Bilag 2 -Status serviceniveau m beregning 
 Bilag 1 - Ydelseskatalog 2017 
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