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40.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Som tilføjelse til dagsorden skal valg til Seniorrådet 2017 på som dagsordenspunkt. 

  

Dagsordenen godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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41.        Godkendelse af referatet fra den 9. marts 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra mødet den 9. marts 2016. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 2016 09.03 Referat fra Seniorrådet 

  

 

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_41_Bilag_1_2016_0903_Referat_fra_Seniorraadet.pdf
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42.        Budgetopfølgning på Seniorrådets budget 

Beslutningstema 

Der fremlægges en budgetopfølgning på Seniorrådets budget 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der blev orienteret om Seniorrådets foreløbige forbrug for 2016.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Budget Seniorrådet april 2016. 
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43.        Udkast til Seniorrådets budget 2017 

Beslutningstema 

Seniorrådet giver en orientering om det foreløbige udkast til et totalbudget for Seniorrådet i 

2017.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Budget_Seniorraadet_april_2016.pdf
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Beslutning 

Seniorrådet drøftede det foreløbige udkast til Seniorrådets budget for 2017. Anker Andersen 

arbejder videre med udkastet, som sendes til Seniorrådets medlemmer til kommentarer, inden 

det sendes til Udvalget for Social Omsorg. 

  

Orientering samt drøftelse taget til efterretning. 

  

Fraværende: Steen Dall-Hansen. 
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44.        Fokuspunkter til budgettet for Social Omsorg 2017 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af, hvilke fokuspunkter de ønsker at fremhæve i forbindelse 

med budgettet for Social Omsorg 2017. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet drøftede mulige fokuspunkter, som de ville præsentere for Udvalget for Social 

Omsorg. Det blev besluttet, at hvert medlem byder ind med 2-3 fokuspunkter, som de mener 

er vigtige. De indkomne forslag til fokuspunkter drøftes i fællesskab på næste seniorrådsmøde 

mandag den 9. maj 2016, hvor der træffes beslutning om, hvilke fokuspunkter Seniorrådet 

ønsker at arbejde videre med i forhold til budget 2017. Der udarbejdes et udkast med de 

udvalgte fokuspunkter, som sendes til Udvalget for Social Omsorg. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Steen Dall-Hansen. 
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45.        Opfølgning på de afholdte decentrale møder 

Beslutningstema 

Seniorrådet giver status på afholdelse af det første decentrale møde på Bøgely i Hedensted 

den 7. april 2016, hvor borgerne havde mulighed for at møde Seniorrådet og dets medlemmer 

samt stille dem spørgsmål. 

De øvrige møder afholdes: 

  

Den 12. april 2016 fra 14.30 - 16.00 på Birkelund i Juelsminde 

Den 27. april 2016 fra 14.30 - 16.00 på Nederbylund i Tørring 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der var 32 borgere, som deltog i mødet den 7. april på Bøgely i Hedensted og spørgelysten fra 

de fremmødte var stor og tiltaget med "Hatten Rundt", i forhold til spørgsmål, fungerede også 

fint. Der var mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, både i forhold til arrangementet 

og den udleverede "Håndbog for Seniorer". Det var et rigtig godt møde og Seniorrådet var 

meget positive over fremmødet samt de positive tilbagemeldinger. 

  

Orientering taget til efterretning. 
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46.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning 

Steen Dall-Hansen gav orientering om følgende: 

  

Plejecentrene: 

Der er megen omgangssyge på kommunens plejecentre - både borgere og personale er ramt. 

Der tages alle hygiejnemæssige forholdsregler i forhold til at minimere smitten. 

  

Omlægning af kommunens it-system: 

I weekenden den 9. og 10. april 2016 gennemgik kommunens it-system en større omlægning, 

hvilket også havde betydning for nødkaldsystemet. Selve omlægning skete uden de store 

gener, da personalet var godt forberedte på de udfordringer, som omlægningen kunne 

medføre. 

  

Handicap: 

Der arbejdes pt. intenst med udformningen af Handicappolitikken. 

  

Demensområdet: 

I forhold til demensområdet så stopper demenskoordinator Kirsten Sejerø til sommer. 

Baggrunden for dette er, at hendes ansættelse er baseret på overskudskroner. Derfor skal der 

findes en løsning i forhold til, hvad der skal ske fremadrettet indenfor demensområdet. 

Seniorrådet udtrykker stor bekymringer over, at demenskoordinatoren stopper, da de mener, 

at hendes koordinerende indsats har været til stor gavn for de borgere, som har demens tæt 

inde på livet. De er bekymrede over, hvad der sker fremadrettet, når den overordnede 

koordinering forsvinder. Seniorrådet gør opmærksom på, at der er forskellige muligheder for at 

søge midler til demensområdet. Samtidig spørger de, om der er mulighed for, at 

demensområdet kan få tildelt midler fra Værdighedsmilliarden. 

  

"Spisevenner": 

Projektet "Spisevenner" har påkaldt sig opmærksomhed pga. manglende visitering. Det viste 

sig dog, at det kun drejede sig om en enkelt borger. Der er enighed om, at det er vigtigt, at 

medarbejderne ude i driften rapporterer, hvis de mener, at der er en borger, som kan have 

gavn af en spiseven, således at borgeren får mulighed for at blive visitereret til ordningen. En 

anden udfordring lige nu er, at der er mange frivillige, som gerne vil være spiseven, men 

samtidig mangler der spiseværter. 

  

Forebyggende hjemmebesøg: 

I forhold til forebyggende hjemmebesøg, så er loven tilsendt, men det uddybende materiale fra 

Sundhedsstyrelsen mangler fortsat i forhold til udførelsen. Materialet forventes at komme til 

efteråret. 

  

Rehabilitering: 

Der samles meget statistik indenfor det rehabiliterende område i forhold til kompenserende 

hjælp. Statistikkerne viser, at borgerne bliver bedre for en periode, men der er ingen 

vedvarende effekt på længere sigt. Der er også en høj tilfredshedseffekt blandt borgerne, idet 

indsatsen giver øget livskvalitet for den enkelte. Selvom der ikke er evidens for, at indsatsen 

virker, arbejdes der fortsat målrettet med den rehabiliterende indsats. 
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Sygeplejen: 

Indenfor sygeplejeydelserne viser der sig en markant stigning. Dette er ikke kun gældende for 

Hedensted Kommune, idet der i andre kommuner ses samme tendens. Noget skyldes de 

tidligere udskrivelser fra sygehusene, men samtidig er 40 sundhedsydelser, som tidligere lå i 

sygehusregi, flyttet ude i kommunerne. Der tegner sig det samme billede, når der kigges på 

træningsydelser, diætister mm. Udfordringen er, at når der sker en opgaveglidning fra 

regionerne til kommunerne, så sker det uden, at de økonomiske midler følger med. Antallet af 

liggedage på sygehusene er faldet markant og Hedensted Kommune er hurtige til at hjemtage 

borgere, men der sker mange genindlæggelser. Tillidsrepræsentanterne ude i driften påtaler, 

at sygeplejerskerne er meget pressede og tillidsrepræsentanterne er meget bekymrede over 

udviklingen. 

  

Andet: 

Der har været ubudne gæster på Nederbylund. 

  

Orientering taget til efterretning. 
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47.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Orientering ved formanden for Seniorrådet. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Lillian Andersen har videresendt materiale til Seniorrådets medlemmer omkring mulighederne 

for at søge puljer til demensområdet. Materialet videresendes til Steen Dall-Hansen. 

  

Lillian Andersen orienterede om en artikel, som har fokus på, at ensomhed blandt ældre kan 

medføre livsstilssygdomme.  

  

Der blev orienteret om, at Folkebevægelsen mod Ensomhed i uge 17 sætter spot på 

fællesskabet og det sociale omkring måltidet med initiativ "Danmark spiser sammen", som er 

et landsdækkende arrangement med henblik på bekæmpelse af ensomhed. 
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Som en del af Folkebevægelsen mod ensomhed arrangerer Ældre Sagen i Hedensted flg. 

fællesspisninger i uge 17, hvor Danmark spiser sammen: 

 Søndag den 17/4 på Juelsminde Hotel (i stedet for uge 17 som er kampagne ugen) 

Ældre Sagen Juelsminde 

 Mandag den 25/4 - Herreværelset i Hedensted kl. 12 - 15 (Ældre Sagen Hedensted) 

 Mandag den 25/4 i Frivillighuset - Det gule hus i Tørring - kl. 18 - 20 (Samarbejde med 

Røde Kors) Ældre Sagen Tørring Uldum 

 Onsdag den 27/4 på Møllebo Centret i Rask Mølle kl. 11.30 til 13.30 - Ældre Sagen 

Tørring Uldum 

 Onsdag den 27/4 på Nedergården i Uldum kl. 12 - 14 (I samarbejde med Røde Kors) 

Ældre Sagen Tørring Uldum 

 Torsdag den 28/4 på Nederbylund i Tørring kl. 12 - 14 - Ældre Sagen Tørring Uldum 

  

Se mere på hjemmesiden www.danmarkspisersammen.dk. Der vises tv spots og annonceres i 

ugebladene. 

  

Orientering taget til efterretning. 
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48.        Forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker at komme med supplerende bemærkninger til Udvalget for Social Omsorgs 

beslutning omkring de forebyggende hjemmebesøg. Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen med 

redskaber til opsporing af ældre med behov for forebyggende hjemmebesøg afventes fortsat. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Steen Dall-Hansen orienterede omkring de forebyggende hjemmebesøg under punkt 46.  

  

Drøftelse taget til efterretning. 

  

 

 

http://www.danmarkspisersammen.dk/
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49.        Status på Værdighedsmilliarden 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver status på Værdighedsmilliarden. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der er ansøgt om midler fra Værdighedsmilliarden. Sundheds- og Ældreministeriet har bedt om 

en uddybelse af ansøgningen. 

  

Orientering taget til efterretning. 
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50.        Eksterne træningsfaciliteter i Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker på baggrund af temadagen på Asmildkloster, hvor temaet var 

"Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen", en orientering 

omkring seniorernes muligheder for brug af eksterne træningsfaciliteter i Hedensted 

Kommune.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Karis Dalsjö, leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning, havde fremsendt følgende 

som svar på Seniorrådets spørgsmål. 
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./. "Borgere med særlige diagnoser kan henvises af egen læge til vederlagsfri fysioterapi i 

praksissektoren, såfremt sygdommen har en vis sværhedsgrad. Diagnoseoversigt og guide 

findes her: https://www.sundhed.dk/content/cms/48/43748_guide-vederlagsfri-fys.pdf 

Egen læge kan også henvise til anden fysioterapi i praksissektoren med egenbetaling.  

Hvis patienten af egen læge skønnes at have træningsbehov, men ikke er berettiget til 

vederlagsfri fysioterapi og ikke findes egnet til fysioterapi i praksissektoren med egenbetaling, 

kan vurdering af borgerens funktionsevne og træningsbehov foretages af de kommunale 

trænende terapeuter. Henvendelse kan ske til kommunal træning, tlf. 79 91 82 50, hverdage 

kl. 12-13. Træning foregår i Løsning, på Nederbylund eller i borgerens hjem." 

  

Seniorrådet spurgte, om det var en mulighed, at seniorerne kunne benytte de lokale 

fitnesscentre, da mange "springer fra", når transporttiden bliver for lang. Dette er ikke en 

mulighed, da der er visse udfordringer i forhold til de offentlige tilbud kontra de private 

udbydere. 

  

Det besluttes, at kommunens frivilligkoordinator, Malene Skovbakke, kontaktes i forhold til om 

der er mulighed for etablering af lokale netværk i forhold til træning. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

51.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering omkring: 

 Tilbagemelding fra formandsmødet i Viborg den 11. april 2016. 

 Repræsentantskabsmødet den 2. maj i Danske Ældreråd, hvor Seniorrådet fra 

Hedensted Kommune har to stemmer. 

 Fordeling af deltagerne til dagens seminarer på konferencen den 3. maj på Nyborg 

Strand, hvor temaet er "Når sundheden flytter ud i kommunerne".    

                                                                                                                               

  Dagenes workshops er følgende: 

o "Hvordan kan sundhedsaftaler sikre sammenhæng på tværs af 

sundhedssystemer?" 

o "Vellykkede rehabiliteringsforløb for ældre borgere" 

o "Idræt og motion for ældre  - fysisk træning for livet" 

o "Svære overgange lettes med det rette akutberedskab" 

o "Imellem ældrepolitik og hverdagsliv: Når sundhedspolitikken flytter ud i 

hjemmene" 

o "Samarbejde mellem kommune og pårørende" 

o "Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse" 

https://www.sundhed.dk/content/cms/48/43748_guide-vederlagsfri-fys.pdf
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o "Den praktiserende læges rolle i det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen" 

o "Telemedicin - en vigtig brik i (fremtidens) sundhedsvæsen?" 

o "Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos 

frontmedarbejderne" 

o "Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv" 

  

Hver af Seniorrådets deltagere skal tilmeld sig to af de ovennævnte seminarer.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Lillian Andersen gav tilbagemelding på formandsmødet den 11. april 2016 i Viborg, hvor hun 

og Anker Andersen deltog. Nogle af emnerne der blev diskuteret på dagen var bl.a.: 

  

 Kommunernes opgave omkring hjertepatienter 

 Sygehusene skal varetage de specifikke og specielle opgaver - kommunerne skal 

varetage de andre opgaver 

 De fem ældre politiske områder:  

o Forebyggende hjemmebesøg 

o Patientforløb 

o Seniorernes sociale liv - forebyggelse af ensomhed 

o Måltiderne 

o Etablering af faste læger på plejecentrene 

 Værdighedsmilliarden 

 Forsikring af frivillige - den frivillige skal selv sørge for at være forsikret eller være 

medlem af en frivillig organisation, som har en forsikring, der dækker de frivillige 

  

Den fælles orienteringsrunde med de andre deltagende ældreråd bidrager til den gensidige 

inspiration, som tages med hjem til de lokale ældreråd. Alt i alt var det et godt og inspirerende 

møde med god dialog og interessante oplægsholdere.  

  

Der orienteres om, at årsberetningen for Danske Ældreråd samt adgangskortene til 

repræsentantskabsmødet den 2. maj samt konferencen den 3. maj, er kommet.  

  

I forbindelse med konferencen skal dagens 11 seminarer dækkes af Seniorrådets medlemmer 

og fordeling af Seniorrådets medlemmer til dagens seminarer på Danske Ældreråds 

konferencen den 3. maj på Nyborg Strand, ser således ud: 

  

 Hvordan kan sundhedsaftaler sikre sammenhæng på tværs af sundhedssystemer?" - 

Anker Andersen og Lillian Andersen 

 "Vellykkede rehabiliteringsforløb for ældre borgere" - Kirsten Bitsch Kristensen 

 "Idræt og motion for ældre  - fysisk træning for livet" - Kirsten Blume Schmidt og 

Jens Peter Rasmussen 

 "Svære overgange lettes med det rette akutberedskab" - Lilllian Andersen 
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 "Imellem ældrepolitik og hverdagsliv: Når sundhedspolitikken flytter ud i hjemmene" - 

Ole Flemming Lyse 

 "Samarbejde mellem kommune og pårørende" - Jens Peter Rasmussen, Minna 

Olsen og Kirsten Bitsch Kristensen 

 "Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse" - Solveig 

Petersen 

 "Den praktiserende læges rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" - 

Anker Andersen, Elin Kristensen og Kirsten Blume Schmidt 

 "Telemedicin - en vigtig brik i (fremtidens) sundhedsvæsen?" - Ole Flemming Lyse 

 "Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos frontmedarbejderne" 

- Solveig Petersen og Minna Olsen 

 "Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv" - Elin Kristensen 

  

Orientering taget til efterretning. 
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52.        Punkter til næste møde den 9. maj 2016 

Beslutningstema 

Næste møde den 9. maj 2016. 

Beslutning 

Punkter til næste møde den 9. maj 2016.  

  

 Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg den 6. juni 2016 

 Præsentation af de forskellige tilfredshedsundersøgelser i Hedensted Kommune 

 Opfølgning på de decentrale møder på Birkelund i Juelsminde og Nederbylund i Tørring 

 Drøftelse af Seniorrådets budget for 2017 

 Drøftelse af fokuspunkter til budget 2017 for Social Omsorg 

Bilag 

 Årshjul 2016 April 

  

 

 

 

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Aarshjul_2016_April.pdf
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53.        Bordet rundt 

Beslutning 

Solveig Petersen orienterede om, at hun havde deltaget i Alzheimer Foreningens 25 års 

jubilæum på Hotel Nyborg Strand. Mødet havde været en skuffende oplevelse. 

  

Minna Olsen gav udtryk for, at hun syntes, at Kildevældets beslutning om at have et fast 

vikarkorps tilknyttet plejecentret er en god idé, da der er rigtig mange fordele ved denne 

løsning. Der er dog også den ulempe, at dagvagterne bliver pålagt et vist antal aftenvagter, 

hvilket de er kede af. 

  

Elin Kristensen: Godt referat. 
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54.        Eventuelt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

12. april 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  

16 

 

Udvalget for Social Omsorg 

 

27.42.00-K08-1-16 

55.        Orientering - Kommunale tilsyn i 2015 

Beslutningstema 

Der orienteres om de kommunale tilsynsrapporter for 2015. 

Sagsfremstilling 

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på plejecen-

trene efter Lov om Social Service § 151. Socialministeriets Bekendtgørelse og Hedensted Kom-

munes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, tager tilsynene udgangspunkt 

i. Hjortshøj Care har ansvar for at udarbejde de kommunale tilsyn. Hjortshøj Care konkluderer, 

at der ingen bemærkninger er til 7 af de 9 plejecentre. 2 af de 9 plejecentre har fået bemærk-

ninger, hvor løsninger pågår eller allerede er løst. 

I efteråret 2015 blev der udført tilsyn på plejecentrene efter Lov om Social Service § 151, og 

Årsberetning for kommunalt tilsyn er udarbejdet. Der orienteres her kort om den nye 

Årsberetning for kommunalt tilsyn, grundet at embedslægerapporten først kommer september 

2016. 

Formål med tilsyn: 

         At sikre, at de ældre får den hjælp de er visiteret til, og at hjælpen udføres kvalificeret 

med fokus på personlig pleje/omsorg, trivsel, praktisk bistand, genoptræning og vedlige-

holdelsestræning. 

         At afdække aspekter ved ledelse og organisation. 

         At skabe mulighed for læring og udvikling. 

Tema for tilsyn er fokus på kerneopgaven. 

         At personalet støtter beboeren i at udnytte deres fulde potentiale. 

         At personalet understøtter beboeres medinddragelse og indflydelse på eget liv. 

         At personalet understøtter beboerens fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

         At personalet forebygger og håndterer utilsigtede hændelse og magtanvendelser. 

         At personalet forebygger overgreb. 

         At personalet besidder relevante kompetencer i forhold til borgerens behov. 

Tendenser ved tilsyn af plejecentrene er opsamlet i nedenstående. 

Fra ledelsens side er der stor interesse for at arbejde med kerneopgaven, rehabilitering – få 

den indarbejdet i alle lag af kulturen på plejecentrene. Det er vigtigt, at kerne opgaven er gen-

nemsigtig i hele organisationen og tydelig i kommunikationen herom. For eksempel nævnes: at 
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tilføje rehabilitering i værdigrundlag, introduktionsmateriale til nyansatte. Fast beskrevet pro-

cedure om, hvordan borger bliver medinddraget i forhold til indflytning, trænings-aktivitets til-

bud og pleje- og praktisk bistand. At der sker en koordineret indsats ud fra den enkelte borg-

ers behov og ønsker sammen med personale og aktivitetsmedarbejdere. 

Anderkendelse for fokus på utilsigtede hændelser (UTH), hvor hyppigste UTH er, at glemme at 

give beboeren sin medicin. Øget drøftelse og beskrivelse af praksis for hvilke tiltag, der i væ-

sentlig omfang kan medvirke til at minimere og helst undgå denne UTH i det kommende år.  

Der har været mindre brug af magtanvendelse i 2015, grundet gode personalekompetencer. 

Desuden har nogle plejecentre haft undervisning i Voldsforebyggelses pakke og nænsom 

nødværge hos demente. 

For at forebygge overgreb har nogle plejecentre arbejdet med forebyggelsespakken Vold og 

Trusler samt været på kursus i Psykisk robusthed og nænsom nødværge. På tre plejecentre 

har der været voldsanmeldelser, med efterfølgende hjælp fra VISO, PUS-vagt, demenskonsu-

lent og geriatrisk overlæge. Personale der har været berørt at voldsepisoder, har fået tilbudt 

supervision og psykologhjælp. 

Personalet er bekendt med kerneopgaven og borgerens rehabiliteringspotentiale udvikler sig 

både i forhold til øget mestringsevne og livskvalitet. Der er fortsat øget behov for at sikre, at 

det tværfaglige samspil udvikler sig i forhold til øget sammenhængskraft for beboer og per-

sonale. Beboerne medinddrages og støttes i meningsfyldte trænings- og aktivitetstilbud samt 

pleje- og praktisk bistand, det må gerne gøres mere tydeligt i livshistorien og dokumentation. 

Beboerne er tilfredse med tilbud om aktiviteter, som passer til deres ønsker og behov. De får 

en aktivitetsoversigt og planlægger sammen med personale og frivillige/pårørende, hvad de 

gerne vil deltage i. Træning er også en mulighed for beboeren, som personale støtter op om. 

Beboerne fortæller, at de er respekteret og værdsat af personalet, som tillige anvender en li-

geværdig kommunikation med dem. Det vigtigt, at huske at beboerens hjem er privat. Beboer-

ne er tilfredse med maden og muligheden for at spise i fællesskab med andre beboere.  

Samlet vurdering af tilsyn 
Vurdering af tilsyn sker i forhold til karakteristikken ”Ingen bemærkninger”, ”Bemærkninger”, 

”Betydende mangler” og ”Kritisable forhold” af tilsynet. 

I 2013 og 2014 blev 3 af de 10 plejecentre vurderet med ”Bemærkninger” og resten ”Ingen 

bemærkninger”. I 2015 blev kun 2 af de 9 plejecentre vurderet med ”Bemærkninger” og 

resten ”Ingen Bemærkninger, således fremgang ved tilsyn af plejecentrene. Det skal nævnes, 

at Højtoften(det 10. plejecenter), får tilsyn i 2016. 

 

 

Administrationen indstiller, 7. marts 2016, pkt. 36: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 7. marts 2016, pkt. 36: 

Taget til efterretning. 
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Kommunikation 

Til orientering til Seniorrådet. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Kommunale tilsynsrapporter 2015-Tendenser 
 Årsberetning Hedensted 05012016 

  

 

 

 

29.09.04-A00-1-15 

56.        Orientering - Tilrettelæggelse af de forebyggende 
hjemmebesøg efter ny lov 

Beslutningstema 

Orientering om tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg efter ny lov. 

Økonomi 

Loven forventes at være udgiftsneutral for kommunen. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. januar 2016 er en ændring af Servicelovens § 79 a om forebyggende hjemmebesøg 

trådt i kraft. Den nye lov indeholder følgende elementer: 

Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Kommunale_tilsynsrapporter_2015Tendenser.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_2_Aarsberetning_Hedensted_05012016.pdf
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         Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år 

         Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år 

         Tryghedsbesøg til alle 75 årige 

         Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet 

         Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard. 

  

Der er ikke tiltænkt indholdsmæssige ændringer i forhold til tilrettelæggelsen af besøgene efter 

behov. Forebyggende hjemmebesøg er fortsat uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i 

borgerens eget hjem. De forebyggende hjemmebesøg anvendes blandt andet til at opfange 

eventuelle problemer hos ældre og til at indgå i en dialog med ældre om eventuelle behov for 

støtte. En forebyggende samtale kan omfatte emner som den ældres dagligdag, trivsel, sociale 

netværk, boligindretning og helbred, samt en vejledning i eventuelle forebyggende initiativer 

og kommunale tilbud på ældreområdet. 

  

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 kan fortsat 

undtages. 

  

Målgruppen for det nye tilbud om forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper 

omfatter borgere i alderen 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation og som har, eller er i 

risiko for at få, sociale, psykiske eller fysiske problemer. Det gælder eksempelvist borgere, 

som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder, tab af ægtefælle, borgere 

med overforbrug af alkohol, efter længerevarende hospitalsophold, borgere med sansetab og 

borgere, der er isoleret i særlig grad.  

  

Tryghedsbesøget til alle 75 årige skal anvendes til afklaring af behovet for fremtidige besøg og 

identificere borgere med særlige behov for en forebyggende indsats. Det afklares blandt andet, 

hvorvidt der er behov for årlige besøg eller hyppigere, afhængig af helbredsstatus, 

livsforandrende omstændigheder, ensomhed eller andet.  

  

Den nye bestemmelse om fleksibel tilrettelæggelse indebærer eksempelvist, at en 81 årig 

borger kan tilbydes flere forebyggende hjemmebesøg indenfor en kort afgrænset tidsramme. 

  

Borgere, pårørende, læger m.fl. kan med samtykke fra borgeren henvende sig med ønske om 

besøg. Tilbud om forebyggende besøg vil desuden ske på baggrund af oplysninger om dødsfald 

fra folkeregistret. 

  

Sundhedsstyrelsen udarbejder en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov 

for et forebyggende hjemmebesøg. Desuden udvikles et efteruddannelsesforløb for 

medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg. Vejledning og efteruddannelsesforløb 

er endnu ikke tilgængeligt. 

  

 

 

Administrationen indstiller, 7. marts 2016, pkt. 33: 

at orienteringen tages til efterretning. 
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Udvalget for Social Omsorg, 7. marts 2016, pkt. 33: 

Taget til efterretning. 

Kommunikation 

Teksten: ’Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle 75 årige borgere i Hedensted Kommune 

samt årligt efter det fyldte 80. år. Hvis der er behov for yderligere besøg, er der mulighed for 

dette for alle borgere fra 65 år. Henvendelse kan ske via Borgerservice tlf. 79755000.’ 

Formidles via sundhed.dk, praksis.dk, hedensted.dk, lokalpressen, lokalråd og Ældresagen. 

Lovgrundlag 

LOV nr. 1894 af 29/12/2015. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 kvalitetsstandard forebyggende ny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_56_Bilag_1_kvalitetsstandard_forebyggende_ny.pdf
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27.00.00-G01-274-14 

57.        Orientering - Udviklingen indenfor sygeplejeydelser 

Beslutningstema 

Der orienteres om udviklingen indenfor sygeplejeydelser i Hedensted Kommune og de mulige 

årsager dertil. 

Sagsfremstilling 

Sygeplejeydelserne i Hedensted Kommune er i kraftig udvikling, og årsagerne vurderes at 

være: 

1: Stigende antal opgaver, der ’glider’ ud fra Regionernes sygehuse (Hedensted Kommunes 

borgere bruger både Region Syd og Midt) 

 og  

2: Liggedagene på sygehusene er i kraftigt fald. 

Dette medfører, at kommunerne skal håndtere mange flere og meget mere komplekse 

borgerforløb. 

 

 

Administrationen indstiller, 4. april 2016, pkt. 48: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Udvalget for Social Omsorg, 4. april 2016, pkt. 48: 

Taget til efterretning. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Udviklingen indenfor kommunale sygepleje 

  

 

Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Udviklingen_indenfor_kommunale_sygepleje.pdf
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27.66.08-P21-1787113-08 

58.        Redegørelse for Magtanvendelse indenfor Social Omsorg 
2015 

Beslutningstema 

Redegørelse over anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor 

voksne. 

Sagsfremstilling 

Der er lavet redegørelser for magtanvendelse i 2015 for ældreområdet og for voksenhandicap 

området indenfor Social Omsorg. 

  

Se bilag.  

 

Administrationen indstiller, 4. april 2016, pkt. 47: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Udvalget for Social Omsorg, 4. april 2016, pkt. 47: 

Taget til efterretning. 

Lovgrundlag 

Ifølge § 14, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 392 af 23/4 2014 om magtanvendelse og andre indgreb 

i selvbestemmelsesretten over for voksne skal kommunen følge udviklingen i anvendelsen af 

magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for 

opfølgning. 

Ifølge § 14, stk. 2 forelægges beretning årligt for Kommunalbestyrelsen. 

Reglerne om magtanvendelse overfor voksne findes i Servicelovens §§ 124-129. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

orietnteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Redegørelse fror 2015 
 Årsberetning - Magtanvendelse 2015 

  

Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Redegoerelse_fror_2015.pdf
Bilag/Punkt_58_Bilag_2_Aarsberetning__Magtanvendelse__2015.pdf
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27.00.00-G01-274-14 

59.        Orientering om Spisevenner 

Beslutningstema 

Der orienteres om "Spisevenner". 

Historik 

Projekt "Spisevenner" blev godkendt af det daværende Seniorudvalg den 9. december 2013 og 

permanentgjort af Udvalget for Social Omsorg den 1. december 2014. 

Formålet med spisevenner er at få småtspisende ældre til at spise mere og forebygge 

ensomhed blandt ældre. En spiseven er en frivillig person fra Ældre Sagen, som besøger den 

ældre (spiseværten) én gang om ugen og sammen spiser de et måltid mad. Senior Service har 

over en periode på ni måneder afprøvet spisevensordningen i samarbejde med Ældre Sagen 

Hedensteds tre lokalafdelinger (Juelsminde, Hedensted, Tørring/Uldum). Ældre Sagen bidrager 

med frivillige spisevenner og betaler kørselsudgiften for spisevennerne. Senior Service stiller 

en tovholder til rådighed (frivilligkoordinatoren) samt visitatorer, som varetager kontakten til 

borgere i målgruppen, som får glæde af at deltage i forsøgsordningen. Målgruppen for 

forsøgsordningen er enlige, småtspisende hjemmeboende seniorer. Spisevennerne tager i 

forsøgsordningen del i et socialt pædagogisk måltid.  

Sagsfremstilling 

Da tilbuddet om spisevenner blev permanentgjort, blev det besluttet, at der kunne visiteres til 

15 pladser til småtspisende ældre. 

Da der er borgere i målgruppen, som ikke ønsker at få en "fremmed" i huset til et ugentligt 

måltid er ordningen administrativt tilpasset således, at spiseven og borger kan indtage et 

fælles måltid på en af cafeerne tilknyttet kommunalt plejecenter. 

  

Kontaktperson i Ældre Sagen oplyser, at oplevelsen er, at der ikke bliver rådgivet om tilbuddet 

i tilstrækkeligt omfang. Desuden oplyses, at én konkret borger vurderes til ikke at være i 

målgruppen, da vedkommende ikke var dårlig nok. Kontaktpersonen foreslår endvidere, at der 

kunne laves en "lightversion", således at der bliver startet op med en kop kaffe. Det vil 

eventuelt kunne opleves som en lettere start med en kaffeven, som så eventuelt senere kan 

blive en spiseven. 

  

Frivilligkoordinator, Ældre Sagen og visitatorer fra Velfærdsrådgivningen havde møde i januar 

2016. På dette møde blev aftalt at bløde op for visitationen, så tilbuddet også kan have en 

forebyggende indsats. 

  

Der er i første kvartal 2016 kommet 2 nye borgere ind i tilbuddet, som så i dag rummer 5.  

  

Der er ansat en diætist i kostområdet, og hun er opmærksom på de ensomme ældre i sit 

daglige arbejde.  
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Det anbefales, at der visiteres til tilbuddet efter diætistens anbefaling, og at visitatorer i 

Velfærdsrådgivningen; medarbejderne i RehabiliteringsTeams og medarbejderne indenfor 

arbejdet med ensomme ældre skærper opmærksomheden på tilbuddet og rådgiver borgerne 

derom. 

   

Det vurderes dermed, at der vil komme flere med i tilbuddet i fremtiden.   

 

 

Administrationen indstiller, 4. april 2016, pkt. 50: 

at orienteringen tages til efterretning og at ordningen fortsætter med de foreslåede 

tilpasninger. 

 

Udvalget for Social Omsorg, 4. april 2016, pkt. 50: 

Taget til efterretning. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

60.        Seniorrådsvalg 2017 - fremmødevalg 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte udfordringerne og økonomien i forbindelse med afholdes af 

fremmødevalg i 2017. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der er visse udfordringer i forhold til at afholde valget til Seniorrådet som et fremmødevalg - 

herunder fysisk placering på valgstederne samt hvervning af valgtilforordnede. De argumenter 

der taler for fremmmødevalg er: 

 at valget bliver afholdt efter samme demokratiske principper som andre offentlige valg 

- Seniorrådet repræsenterer over 11.000 borgere, som bor i Hedensted Kommune. 

 at valgdeltagelsen øges 

 at der foreligger en muligheden for, at flere vælger at opstille som kandidat  
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Det understreges, at det er vigtigt, at borgerne har mulighed for at brevstemme, såfremt de 

ikke har mulighed for at komme til valgstederne. Desuden skal de borgere, som ikke selv kan, 

have hjælp til at stemme i hjemmet. 

  

Anker Andersen udarbejder et forslag omkring strategien, budgettet mm. i forhold til 

afholdelse af fremmødevalg. Forslaget fremsendes det til de øvrige medlemmer af Seniorrådet 

til kommentarer, inden det sendes til Udvalget for Social Omsorg.  

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Steen Dall-Hansen. 
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Bilag 

 2016 09.03 Referat fra Seniorrådet 

 Budget Seniorrådet april 2016. 

 Årshjul 2016 April 

 Kommunale tilsynsrapporter 2015-Tendenser 

 Årsberetning Hedensted 05012016 

 kvalitetsstandard forebyggende ny 

 Udviklingen indenfor kommunale sygepleje 

 Redegørelse fror 2015 
 Årsberetning - Magtanvendelse 2015 

 

 

  

 

 

Bilag/Punkt_41_Bilag_1_2016_0903_Referat_fra_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Budget_Seniorraadet_april_2016.pdf
Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Aarshjul_2016_April.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Kommunale_tilsynsrapporter_2015Tendenser.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_2_Aarsberetning_Hedensted_05012016.pdf
Bilag/Punkt_56_Bilag_1_kvalitetsstandard_forebyggende_ny.pdf
Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Udviklingen_indenfor_kommunale_sygepleje.pdf
Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Redegoerelse_fror_2015.pdf
Bilag/Punkt_58_Bilag_2_Aarsberetning__Magtanvendelse__2015.pdf

