
 
 

Hedensted Kommune  
 

Seniorrådet 
 

Referat 

Mødedato: 9. maj 2016 

Mødetidspunkt: Kl. 12:00 

Mødested: Mødelokale1, Huset i Løsning, Ny 

Skolegade 4, 8723 Løsning 

Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian 

Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, 

Kirsten Bitsch Kristensen, Solveig Petersen 

Fraværende:  

Bemærkninger:  

Fraværende: Lillian Andersen 

Kl. 12.05 -12.20 Værdighedskorodinator Helle Thambo Andersen. 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. maj 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  2 

 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Tekst Side 

Åben dagsorden 

61 Godkendelse af dagsorden  4 

62 Godkendelse af referatet fra den 12. april 2016  4 

63 Orientering - Præsentation af værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen  5 

64 Orientering ved chefen for Social Omsorg  5 

65 Orientering - Tilfredshedsundersøgelser i Social Omsorg.  7 

66 Orientering - Pårørendepolitikken  8 

67 Orientering - Cafétilbud i Hedensted Kommune  9 

68 Orientering ved formanden/næstformanden for Seniorrådet.  9 

69 Orientering - Pårørendekonference på Hotel Nyborg Strand den 26.maj 2016  10 

70 Distribution af "Håndbog for seniorer"  12 

71 Valg til Seniorrådet 2017  13 

72 Seniorrådets budget for 2017  14 

73 Fokuspunkter til budget 2017 for Social Omsorg  14 

74 Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg  15 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. maj 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  3 

 

75 Nyt fra Danske Ældreråd  16 

76 Punkter til næste møde den 14. juni 2016  18 

77 Bordet rundt  18 

78 Eventuelt 18 

Udvalget for Social Omsorg 

79 Orientering -Tilføjelse til Værdighedspolitikken  19 

80 Orientering - Puljeansøgninger til Demensområdet  21 

81 Orientering - Udlejning af ældreboliger til Integration  22 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. maj 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  4 

 

27.69.40-P35-1-15 

61.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsorden godkendt. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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62.        Godkendelse af referatet fra den 12. april 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra mødet den 12. april 2016. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

Bilag 

 2016 12.04 Referat Seniorrådet 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_62_Bilag_1_2016_1204_Referat_Seniorraadet.pdf
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63.        Orientering - Præsentation af værdighedskoordinator 
Helle Thambo Andersen 

Beslutningstema 

Værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen kommer og præsenterer sig selv samt giver en 

orientering omkring hendes arbejdsområder. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen præsenterede sig selv og orienterede omkring 

hendes arbejdsområder og planer for arbejdet med velfærdsteknologi og værdighed i Social 

Omsorg. Hendes oplæg kan ses i bilaget. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

Bilag 

 Oplæg fra Værdighedskoordinator 
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64.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Oplaeg_fra_Vaerdighedskoordinator.pdf
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Beslutning 

Værdighedsmilliarden: 

Sundheds- og Ældreministeriet havde bedt om en uddybelse af ansøgningen fra Hedensted 

Kommune. Den er nu fremsendt og alt tyder på, at ansøgningen bliver godkendt, således at 

Hedensted Kommune får tildelt de ansøgte midler fra Værdighedsmilliarden. 

  

Ældrepakken: 

Den tidligere Ældrepakke afrundes over de næste par måneder. 

  

Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet: 

Mødet afholdes den 14. juni 2016 fra kl. 09.00 til 10.00. Såfremt Seniorrådet har nogle 

punkter som de ønsker at drøfte med Udvalget for Social omsorg, må disse gerne fremsendes, 

således at Udvalget har dem inden mødet den 14. juni 2016. 

  

Plejecenter Birkelund: 

Steen Dall-Hansen gav orientering omkring Birkelund. 

  

TOBS - Tidlig opsporing: 

Der indføres et nyt system i Social Omsorg - Appinux - som er en social- og 

sundhedssamarbejdsplatform. Systemet skal bl.a. skal anvendes i forbindelse med 

systematisering af oplysninger i forbindelse med tidlig opsporing. 

  

Rehabilitering: 

I øjeblikket laves der beregninger på, om der er opnået besparelser i forhold til den øgede 

rehabiliterende indsats. Der forventes ikke at være opnået besparelser, idet der ikke er 

dokumenterede undersøgelser, som viser, at der er besparelser at hente i forbindelse med den 

rehabiliterende indsats. Selvom der ikke opnås besparelser, er der dog andre gevinster såsom, 

at borgerne oplever større selvstændighed og værdighed. 

  

Klippekortsordningen: 

I forhold til klippekortordningen, så udløber den, som noget kommunerne skal søge om med 

udgangen af året.  

  

Demensområdet: 

Hedensted Kommune har besluttet at søge puljemidler til demensområdet i Sundheds- og 

ældreministeriet. Der søges midler til: 

  

1. "Aflastning af pårørende til demente i egen bolig" 

2. Implementering af "Model for målrettet pleje af beboerne med demens og BPSD" 

  

Yderligere informationer kan ses i punkt 80.  

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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65.        Orientering - Tilfredshedsundersøgelser i Social Omsorg. 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en orientering omkring de forskellige tilfredshedsundersøgelser, der 

forefindes i Social Omsorg. Nogle af de parametre, de gerne vil orienteres om, er: 

  

 Er standarden i orden - på plejecentrene, i plejen mv.? 

 Er der personale nok? 

 Er borgerne tilfredse? 

 Er de pårørende tilfredse? 

 Hvornår er tilfredshedsundersøgelserne fra - er de nutidige? 

 Hvor høje er svarprocenterne? 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Steen Dall-Hansen orienterede om de forskellige tilfredshedsundersøgelser samt 

Trivselsundersøgelsen i Social Omsorg. 

Seniorrådet gjorde opmærksom på, at noget af det som er med til at skabe utilfredshed hos 

borgerne er, at det hver gang er forskellige ansatte, der kommer i hjemmet hos borgerne. 

Seniorrådet mener at langt flere borgere ville være mere tilfredse, hvis det var kendte 

ansigter, der kom i hjemmene.  

Steen Dall-Hansen redegjorde for at der er forskellige parametre som har betydning i forhold 

til planlægning af besøg i hjemmeplejen. Herunder bland andet: 

 At de ydelser som borgerne er visiteret til bliver opfyldt 

 At fagligheden hos de ansatte som kommer hos borgerne er den bedst mulige i forhold 

til den opgave der skal løses 

 Ruteoptimering, således at planlægningen af besøgene udføres så optimalt som muligt 

  

At det er de samme ansatte der kommer i hjemmet er også en parameter, men det er ikke en 

af de første parametre, som påtænkes i planlægningen. 

  

Steen Dall-Hansen vil prøve at undersøge om der forefindes noget statistisk materiale på 

området, i forhold til hvor mange forskellige ansatte der kommer ved borgerne i løbet af en 

måned. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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Bilag 

 Tilfredshedsundersøgelser i Social Omsorg – Hedensted Kommune 
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66.        Orientering - Pårørendepolitikken 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering omkring Pårørendepolitikken. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

I Voksenhandicap er man i gang med at udarbejde en decideret pårørendepolitik for området. 

Den skal drøftes, når Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet afholder fællesmøde 

onsdag den 22. juni 2016.  

Der er ikke udarbejdet en selvstændig pårørendepolitik for seniorområdet, så for nuværende 

anvendes det som er indskrevet i Seniorpolitikken for Hedensted Kommune. Seniorrådet 

ønsker at forelægge for Udvalget for Social Omsorg, om det ikke ville være hensigtsmæssigt 

også at have en pårørendepolitik på seniorområdet. Seniorrådet påpeger, at der i Sverige er 

ansat pårørendekonsulenter i forhold til arbejdet med seniorer, hvilket de finder interessant. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

  

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Tilfredshedsundersoegelser_i_Social_Omsorg__Hedensted_Kommune.pdf
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67.        Orientering - Cafétilbud i Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering omkring de forskellige cafétilbud for seniorer i Hedensted 

Kommune. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Steen Dall-Hansen orienterede om de forskellige cafétilbud til seniorer i Hedensted Kommune. 

Seniorrådet tilkendegav, at det var godt at få en oversigt, da det giver et godt overblik over de 

forskellige tilbud. Der blev orienteret om, at nogle af tilbuddene med tiden vil forsvinde, da de 

er finansieret af puljemidler. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

Bilag 

 Oversigt over cafetilbud 
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68.        Orientering ved formanden/næstformanden for 
Seniorrådet. 

Beslutningstema 

Orientering ved formanden/næstformanden for Seniorrådet. Herunder blandt andet: 

  

 Brug af IPads og Ditmer i forbindelse med Seniorrådets arbejde. 

 Artikel i nyhedsbrevet for Social Omsorg - Task Force på Voksenhandicapområdet. 

Velfærdsrådgivningen - specifikt voksenhandicapområdet - er blevet udvalgt til at 

Bilag/Punkt_67_Bilag_1_Oversigt_over_cafetilbud.pdf
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deltage i et analyse- og udviklingsforløb sammen med Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og 

VISO. 

 Artikel i nyhedsbrevet for Social Omsorg - positivt med tilbud om decentral træning på 

forsøgsbasis. 

 Artikel i nyhedsbrevet for Social Omsorg - korttidspladserne på Løsning Plejecenter.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Næstformand Elin Kristensen orienterede om følgende punkter:  

  

Seniorrådets medlemmer opfordres til at bruge deres IPads i forbindelse med 

seniorrådsmøderne. Meningen er at medlemmerne skal benytte sig af dagsordenssystemet 

First Agenda, da det er designet til at kunne tilgåes via IPads. Det er ikke meningen at 

dagsordnerne skal tilgås via Hedensted Kommunes hjemmeside.  

  

I forhold til at der skal Task Force på Voksenhandicapområdet, så ser Seniorrådet positivt på 

dette og synes, at der er spændende. 

  

At der på forsøgsbasis etableres decentral træning, hvor kommunen lejer sig ind i private 

fitnesscentre. Seniorrådet tilkendegav at de synes at det er en fantastisk mulighed for 

borgerne. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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69.        Orientering - Pårørendekonference på Hotel Nyborg 
Strand den 26.maj 2016 

Beslutningstema 

Næstformanden orienterer om Pårørendekonferencen på Hotel Nyborg Strand den 26. maj 

2016. Konferencens overordnede tema er "Pårørende i dag og i fremtiden". 
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Historik 

Tema for dagen. 

Pårørende yder et meget vigtigt bidrag, når de hjælper svækkede eller syge ældre. Indsatsen 

er vigtig for det enkelte menneske, der med god hjælp fra pårørende forsøger at opretholde et 

værdigt og meningsfuldt liv, selv om de er blevet afhængige af hjælp i dagligdagen. 

Derudover sparer pårørende også hvert år kommunerne og regionerne for rigtigt mange 

penge. Svækkede ældre uden pårørende får nemlig mere hjemmehjælp, går oftere til læge og 

bliver hyppigere indlagt på sygehus. 

De fleste pårørende hjælper gerne, når der er brug for det, og de løser mange opgaver. Men 

mange pårørende oplever, at de ikke bliver set og hørt. De, der hjælper meget, oplever også, 

at det kan have store konsekvenser socialt, økonomisk, arbejds- og helbredsmæssigt at 

hjælpe. 

Igennem oplæg, diskussion, workshops og paneldebat behandler deltagerne på konferencen 

disse temaer: 

 Hvilken rolle spiller familien i velfærdssamfundets ældrepleje, i dag og i fremtiden? 

 Hvilke konsekvenser har det for familien, arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien, at 

pårørende hjælper? 

 Pårørende efterlyser inddragelse – hvordan kan det foregå på en god måde, og hvor går 

grænsen for, hvad man som pårørende skal lave? 

 Hvordan samarbejder pårørende og medarbejdere bedre? 

 Hvordan kan kommunerne støtte pårørende bedre 

 Hvordan ser en pårørendevenlig kommune ud? 

 Hvordan passer vi godt på de pårørende? 

 Civilsamfundets rolle vokser, men hvordan kan frivillige støtte pårørende i både at 

passe godt på sig selv og på deres nærmeste?  

 Og er der en grænse for, hvad frivillige kan hjælpe med? 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Pårørendekonferencen på Hotel Nyborg Strand den 26. maj 2016 er arrangeret af Ældre 

Sagen. Lillian Andersen og Solveig Petersen deltager og giver en tilbagemelding på næste 

møde den 14. juni 2016. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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70.        Distribution af "Håndbog for seniorer" 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal beslutte, hvorledes distribueringen af "Håndbog for Seniorer" skal koordineres 

således, at håndbøgerne kommer ud til borgerne i lokalområderne. Det skal besluttes, hvor 

"Håndbog for Seniorer " skal være tilgængelig samt hvem der sørger for, at bøgerne 

distribueres ud til de pågældende steder. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

"Håndbog for seniorer" er lagt på nettet, således at den også kan læses i elektronisk form. 

  

Foreløbig er den fordelt på følgende steder i Hedensted Kommune: 

 Hjarnø 

 Løsning Plejecenter 

 Juelsminde Bibliotek 

 Frivillighuset i Hedensted 

 Bøgely Plejecenter 

 Lægehuset i Hedensted 

 Tandlægerne i Hedensted 

 Hedensted Bibliotek 

  

Håndbogen skal også distribueres til følgende steder: 

 Tandlægerne på Bytorvet i Hedensted (Solveig Petersen) 

 Tandteknikeren i Hedensted (Solveig Petersen) 

 Juelsminde Rådhus, Rårup Plejecenter og Plejecenter Kildevældet samt Glud (Anker 

Andersen) 

 Tandlægerne i Løsning (Kirtsen Bitsch Kristensen) 

 Lægehuset, tandteknikeren samt tandlægeren i Tørring (Jens Peter Rasmussen) 

 Nederbylund Plejecenter, Højtoften i Lindved samt Det Gule Hus og Borgerservice i 

Tørring (Jens Peter Rasmussen) 

 Stouby (Ole Flemming Lyse) 

 Lægehuset samt tandlægerne i Juelsminde (Kirsten Blume Schmidt) 

 Hedensted Rådhus (Elin Kristensen) 

  

Seniorrådet forslår, at de forebyggende medarbejdere tager den med ud til borgere i 

forbindelse med hjemmebesøg. 

  

Tilbagemeldingerne fra borgerne har været, at de synes, at det er en god og brugbar håndbog. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 
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Fraværende: Lillian Andersen. 
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71.        Valg til Seniorrådet 2017 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte det foreløbige udkast i forhold til, hvilke muligheder der er for at 

afholde valget til Seniorrådet som et fremmødevalg. Dette gøres inden den endelig ansøgning 

udarbejdes og sendes til Byrådet. Udkastet indeholder fordelene ved et fremmødevalg, en 

strategi for afviklingen samt et budget, i forhold til at kunne afholde valget til Seniorrådet som 

et fremmødevalg. Det foreløbige udkast er fremsendt til Seniorrådets medlemmer, således at 

de har mulighed for at kommentere på det på dagens møde. 

Historik 

Seniorrådet har et ønske om at det kommende valg til Seniorrådet i 2017 bliver afviklet som et 

fremmødevalg. Begrundelsen for dette er, at medlemmerne gerne ser, at valget afvikles efter 

samme demokratiske principper som ved andre offentlige valg. Desuden har det 

erfaringsmæssigt vist sig, fra andre kommuner, at valg, der afvikles som fremmødevalg hæver 

valgdeltagelsen samt stemmeprocenten væsentligt. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen har udarbejdet et forslag til Byrådet omkring afholdelse af det kommende valg 

til Seniorrådet som et fremmødevalg. Lillian Andersen og Anker Andersen gennemlæser 

forslaget en sidste gang inden den sendes til Byrådet. 

  

Såfremt valget afholdes som et fremmødevalg, aftales det at alle Seniorrådets medlemmer 

skal være deltagende i forhold til at skaffe de ca. 100 valgtilforordnede. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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72.        Seniorrådets budget for 2017 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte udkastet til Seniorrådets budget for 2017. Det foreløbige udkast er 

sendt til medlemmerne af Seniorrådet, således at de har mulighed for at kommenterer på det 

på dagens møde.  

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet er interesseret i at vide, hvad deres forbrug har været i 2015 (årsrapport). 

Sekretæren undersøger dette og sender rapporten til Lillian Andersen og Anker Andersen. 

  

Spørgsmålet om diæter blev rejst af et af rådets medlemmer, i forhold til om Seniorrådets 

medlemmer muligvis skal have diæter, når de deltager i konferencer, temadage osv. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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73.        Fokuspunkter til budget 2017 for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Hvert medlem af Seniorrådet har forinden mødet fremsendt 2-3 mulige fokuspunkter, som de 

mener er vigtige for seniorområdet i forhold til budget 2017. Seniorrådet skal i fællesskab 

drøfte og udvælge de fokuspunkter, som de ønsker at fremsende til Udvalget for Social 

Omsorg. Hvert fokuspunkt skal indeholde en kort beskrivelse samt en argumentation for valg 

af netop det fokuspunkt.  
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Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen orienterede om de fokuspunkter som Seniorrådets medlemmer havde sendt til 

ham. Det blev besluttet, at Anker Andersen sammenskriver de forskellige forslag og sender 

dem videre til de øvrige medlemmer. Dermed får de mulighed for at komme med tilføjelser 

eller kommentarer inden mødet med Udvalget for Social Omsorg den 14. juni 2016. Deadline 

for at komme med kommentarer eller tilføjelser er tirsdag den 31.05.2016. Lillian Andersen 

sørger for at sende det færdige udkast med fokuspunkterne til Udvalget for Social Omsorg, 

således at de har det inden mødet den 14. juni 2016. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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74.        Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Inden mødet med Udvalget for Social Omsorg i juni, skal Seniorrådet beslutte, hvilke emner de 

ønsker at drøfte med Udvalget for Social Omsorg. Seniorrådet ved allerede nu, at de ønsker at 

drøfte nedenstående emner med Udvalget for Social Omsorg: 

  

 Pårørendepolitikken 

 Koblingen mellem Seniorrådet arbejde og Udvalget for Social Omsorg 

  

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet  ønsker at drøfte følgende punkter med Udvalget for Social Omsorg på 

fællesmødet den 14. juni 2016. 
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 Budgetforslag til 2017 

 Pårørendepolitikken 

 Koblingen mellem Seniorrådet arbejde og Udvalget for Social Omsorg 

 At der ikke kommer så mange forskellige plejere i hjemmene hos borgerne. Seniorrådet 

så gerne, at det blev et parameter i forhold til planlægningen, at der blev taget mere 

højde for at det er kendte ansigter, at borgerne får besøg af i hjemmene. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

75.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives en tilbagemelding på repræsentantskabsmødet den 2 maj. på Hotel Nyborg Strand 

samt på konferencen på Hotel Nyborg Strand den 3. maj 2016, hvor temaet for dagen var "Når 

sundheden flytter ud i kommunerne - Hvad er perspektiver og udfordringer for ældre borgere 

?". 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der blev givet tilbagemeldinger på følgende seminarer: 

  

"Hvordan kan sundhedsaftaler sikre sammenhæng på tværs af sundhedssystemet?" 

Spændende seminar, hvor der var fokus på at få bedre sammenhængende patientforløb samt 

et bedre samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis. 

  

"Vellykkede rehabiliteringsforløb for ældre borgere". 

Thomas Antkowiak-Schødt samt Trine Rosdahl holdt et godt oplæg omkring rehabilitering i 

kommunerne. 

  

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

Et virkelig godt oplæg ved Lis Puggard, ekstern lektor ved Syddansk Universitet, om hvor stor 

en betydning fysisk træning har for både konditionen og hjernecellerne. Det anbefales at 

seniorer dyrker mindst 20 minutters motion om dagen. 
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"Imellem ældrepolitik og hverdagsliv: Når sundhedspolitikken flytter ud i hjemmene". 

Maria Kristiansen  og Nete Schwennesen fra Københavns Universitet informerede om hvordan 

man kan bruge teknologien til besparelser, men oplyste samtidig om, at velfærdsteknologiske 

tiltag i visse tilfælde fører til ensomhed . 

  

"Samarbejde mellem kommune og pårørende". 

Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende Danmark fortalte om det at være 

pårørende. Ofte kan det være svært at være pårørende og man kan som pårørende blive anset 

som værende vanskelig, hvis man stiller spørgsmål ved den måde tingene forløber på eller 

man blander sig. Marie Lenstrup mener at man kan lære af kritikken, da de pårørende i mange 

tilfælde kan bidrage med mange ting. Derfor er det også vigtigt med tydelige ansvarsområder i 

forhold til hvad kommunerne og sygehusene kan forvente sig af de pårørende. Der blev gjort 

opmærksom på, at der er stor forskel på at være frivillige og villig pårørende. 

  

"Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse". 

Seminar ved Finn Kamper-Jørgensen omkring vigtigheden af sammenhængende patientforløb. 

Hvis sygehusene, kommunerne og almen praksis - Bermudatrekanten - ikke arbejder sammen 

risikerer patienten at forsvinde i systemet. 

  

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

Anne Mette Nathan, alment praktiserende læge og formand for PLO's Kommune- og 

Forebyggelsesudvalg holdt et spændende seminar bl.a. med fokus på de kommunale 

akutfunktioner, forebyggende hjemmebesøg, fælles medicinkort og faste læger på 

plejecentrene. Der er et øget pres på de alment praktiserende læger der i 2007 havde 

gennemsnitligt ca. 1500 borgere mod 1650 i 2016. 

  

"Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos frontmedarbejderne".  

Karen Stæhr, sektorformand FOA, fortalte at personalet er godt gearet til at tage sig af 

opgaverne, selvom opgavernes kompleksitet er øget. Derfor er vedvarende efteruddannelse 

også nødvendigt. Der skal også fortsat være øget fokus på arbejdsmiljøet, da personalet har 

meget travlt. 

  

"Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv".  

Overtandlæge fra Social- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, Børge Hedes 

oplæg handlede bl.a. om, at ældre ofte har større tandlægeudgifter end andre. Desuden har de 

også udgifter til transport, som kombineret med udgifterne til tandlægen kan være en 

økonomiske udfordring. I tillæg til dette fortalte han, at dårlige tænder blandt ældre også har 

andre konsekvenser f.eks. at det kan være årsag til at de er småtspisende.  

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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27.69.40-P35-1-15 

76.        Punkter til næste møde den 14. juni 2016 

Beslutningstema 

Punkter til drøftelse ved næste møde den 14. juni 2016. 

Beslutning 

Ved næste møde den 14. juni 2016 afholdes der fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg 

fra 09.00 til 10.00. 

  

Derudover ønskes følgende punkter drøftet: 

 Seniorrådets budget 2017 

 Trafiksikkerhedsudvalget 
  

Fraværende: Lillian Andersen. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

77.        Bordet rundt 

Beslutning 

Intet. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

78.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet. 

  

Fraværende: Lillian Andersen. 
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Udvalget for Social Omsorg 

00.30.00-S00-8-15 

79.        Orientering -Tilføjelse til Værdighedspolitikken 

Beslutningstema 

Orientering om Ministeriets Bekendtgørelse i forhold til Værdighedspolitikken kræver, at 

Hedensted Kommune laver en tilføjelse til den vedtagne Værdighedspolitik. 

Historik 

 11. januar 2016: Udvalget for Social Omsorg godkender udkastet til 

Værdighedspolitikken med mindre tekstjusteringer 

 1. februar 2016 godkender Udvalget for Social Omsorg Værdighedspolitikken og 

anvendelsen af midlerne. 

 8. februar 2016 indstiller PKØ, at Værdighedspolitikken og anvendelsen af midlerne 

godkendes i Byrådet 

 24. februar godkender Byrådet indstillingen.  

Sagsfremstilling 

Ministeriet udsender den 27. februar 2016 lovbekendtgørelse i forhold til Værdighedspolitik. 

I følge denne skal Værdighedspolitikken forholde sig til alle 5 punkter: 

1. livskvalitet 

2. selvbestemmelse 

3. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

4. mad og ernæring 

5. en værdig død 

  

Hedensted Kommune har ikke lavet politik for det sidste punkt: En værdig død. 

Der er dialog med Ministeriet, som har givet Hedensted Kommune en forhåndstilkendegivelse. 

Den endelige bevilling af midlerne fra puljen afhænger af, at Værdighedspolitikken får tilføjet 

et afsnit om "Værdig død". 

  

Der foreslås følgende ordlyd: 

  

"Hedensted Kommune arbejder med at understøtte værdighed og selvbestemmelse for 

borgerne gennem hele livet og således også, når livet er ved at være slut. 

I plejen er der fokus på at give den hjælp og støtte, som den døende og dennes pårørende har 

brug for. 

Derudover er der etableret et samarbejde med frivillige organisationer i forhold til 

vågetjeneste.  

Vågetjenesten medvirker til, at ingen behøver at dø alene. Vågetjenesten tilbyder at støtte og 

aflaste pårørende, så disse gives mulighed for at koble fra nogle timer."  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. maj 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  

20 

 
 

 

Administrationen indstiller, 2. maj 2016, pkt. 64: 

at tilføjelsen til Værdighedspolitikken godkendes. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. maj 2016, pkt. 64: 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Hanne Grangaard og Bent Poulsen  

Kommunikation 

Sendes til behandling i PKØ og Byråd. Seniorrådet orienteres om tilføjelsen til 

Værdighedspolitikken og den redigerede Værdighedspolitik offentliggøres på kommunens 

hjemmeside. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Lov om social service § 81 a, stk. 2, 

i, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, ændret ved lov nr. 171 af 27. februar 

2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen udsat til mødet den 14. juni 2016. 

Bilag 

 Værdighedspolitik  

  

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_79_Bilag_1_Vaerdighedspolitik.pdf
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27.00.00-G01-274-14 

80.        Orientering - Puljeansøgninger til Demensområdet 

Beslutningstema 

For at styrke indsatsen i arbejdet med demente borgere og deres pårørende i Hedensted 

Kommune, er det i maj måned 2016 mulighed for at søge midler i Sundheds- og 

Ældreministeriet. 

  

Der er tale om midler til: 

  

1. ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”  

2. Implementering af ”Model for målrettet pleje af beboere med demens og BPSD” 

(udadreagerende adfærd) (Behavior and Psychological Symptoms of Dementia). 
  

ad. 1: Der ønskes midler til ansættelse af 2 social- og sundhedsassistenter til fleksibel 

aflastning for pårørende til hjemmeboende borgere med demens. Sammen med nuværende 

hjemmeaflaster vil de kunne danne et korps, der kan varetage opsyn med demensramte i 

døgnets 24 timer.  

  

I dag har vi 248 hjemmeboende, som er kendte i systemet og 1240 pårørende. Nationalt 

Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen beregner at der er 5 pårørende pr. 

demensramt borger. 

Vi ved, at pårørende til demensramte blandt andet er udsatte for stress og isolation. Indsatsen 

er tænkt som en forebyggende indsats, så den demensramte kan blive i eget hjem i længere 

tid samtidig med, at den pårørende kan magte opgaven uden at blive syg. 

  

ad. 2: Der ønskes midler til afprøvning af Model for målrettet pleje af beboere med demens og 

BPSD (udadreagerende adfærd). Modellen støtter medarbejderne på plejecentrene i at 

identificere og iværksætte indsatser, der kan afhjælpe BPSD og eventuelt medvirke til, at 

udgifterne i form at udefrakommende vagter kan reduceres. 

Modellen bidrager til at strukturere samarbejdet mellem medarbejderne og sikre kontinuitet i 

plejen af beboerne. Kommunen får støtte og vejledning i forhold til at implementere en model, 

der forventes udbredt til alle landets kommuner efter endt projektperiode.  

  

Projektet monitoreres og evalueres løbende.  

Sagsfremstilling 

  

 

 

Administrationen indstiller, 2. maj 2016, pkt. 69: 

at udvalget godkender, at der søges midler i de to puljer. 
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Udvalget for Social Omsorg, 2. maj 2016, pkt. 69: 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Hanne Grangaard og Bent Poulsen  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen udsat til næste møde den 14. juni 2016. 

  

 

 

27.35.00-P05-1-14 

81.        Orientering - Udlejning af ældreboliger til Integration 

Beslutningstema 

Kompetencegruppen Integration ønsker at leje ældreboliger til flygtninge. 

Økonomi 

Med udlejning af 4 ældreboliger til voksne flygtninge til nedsat pris vil Social Omsorg spare 

192.000 kr. årligt (med udgangspunkt i boliger i Stouby), og med udlejning af 4 ældreboliger 

til uledsagede flygtningebørn med betaling af normal husleje vil Social Omsorg spare 57.924 

kr. årligt pr. bolig (med udgangspunkt i boliger i Rårup) i alt 231.696 kr. i tomgangsleje. 

Samlet besparelse årligt på tomgangsleje: 423.696 kr.  

Social Omsorg vil med aftalen fortsat hæfte for 1.750 kr. pr. bolig til voksne flygtninge.  

Sagsfremstilling 

Det øgede antal flygtninge til kommunen fordrer, at der er billige lejeboliger, som flygtninge 

kan betale. 

Kompetencegruppen for Integration foreslår, at der lejes ældreboliger, som Social Omsorg har 

visitationsretten til. 

Der er pt. 38 ledige ældreboliger, hvor Social Omsorg betaler tomgangsleje. 
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Forslaget fra Integration er, at voksne flygtninge kan leje disse til en nedsat pris. Dermed 

formindskes udgiften til tomgangsleje. 

Som eksempel: To flygtninge i en ældrebolig betaler samlet 4.000 kr. om måneden i leje alt 

inklusive. 

En bolig i Stouby koster brutto 5.651 kr. om måneden.  

Social Omsorg vil spare 48.000 kr. årligt pr. bolig ved denne aftale. 

  

Konkret ønsker Integration at leje 4 boliger i Rårup til uledsagede flygtningebørn, hvor der 

betales fuld husleje. 

Derudover kan der være behov for at leje yderligere boliger til voksne flygtninge til nedsat 

husleje. 

Der er i regnestykket taget udgangspunkt i 4 boliger, men behovet er endnu ikke afklaret hos 

Integration. 

Det vil være en forudsætning, at Integration afholder udgifter i forbindelse med eventuelle 

ændringer i boligen ved indflytning og ved re-etablering. 

 

 

Administrationen indstiller, 2. maj 2016, pkt. 70: 

at der laves en aftale med Kompetencegruppen Integration med henblik på udlejning til 

flygtninge. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. maj 2016, pkt. 70: 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Hanne Grangaard og Bent Poulsen  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen udsat til næste møde den 14. juni 2016. 

Bilag 

 Ledige ældreboliger pr. 1.4.2016 

  

 

Bilag/Punkt_81_Bilag_1_Ledige_aeldreboliger_pr_142016.pdf
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Bilag 

 2016 12.04 Referat Seniorrådet 

 Oplæg fra Værdighedskoordinator 

 Tilfredshedsundersøgelser i Social Omsorg – Hedensted Kommune 

 Oversigt over cafetilbud 

 Værdighedspolitik  
 Ledige ældreboliger pr. 1.4.2016 
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