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83.        Orientering - Status på klippekort på plejecentrene

Beslutningstema

Områdeleder Dorthe Kjær Iversen kommer og giver status på klippekortsordningen på 
plejecentrene. I den forbindelse ønsker Seniorrådet en orientering om praksis omkring 
ordningen samt en oversigt over fordeling af pengene.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Områdeleder Dorthe Kjær Iversen orienterede om klippekortsordningen på plejecentrene.

Midlerne til etablering af klippekortsordningen blev bevilliget sidste år via satspuljemidler. 
Ikke alle klip blev brugt i 2017, da bevillingen kom lidt sent. Dette affødte, at man var 
lidt bagud i forhold til effektueringen af ordningen. De klip der ikke blev brugt i 2017 blev 
overført til 2018. Dermed har beboerne samme antal klip som i 2017 – 2. klip om ugen 
pr. beboer, svarende til 1 time om ugen pr. beboer. 

Fra ordningens start var tanken, at det var beboernes kontaktperson, der skulle udføre 
klippene hos beboerne. Det viste sig dog at være en udfordring for kontaktpersonerne, 
både at udføre den daglige omsorg samt varetage klippene. Derfor blev der ansat 
specifikt personale til at udfører klippene, hvilket har givet virkelig gode resultater. Fokus 
er nu rettet mod udførelse af klippene til gavn for den enkelte beboer. Det har vist sig, at 
klippene i høj grad bliver brugt til de nære ting.

Selve registreringen af klippekortsordningen kører på lejlighedsnummer. Personalet 
betales af klippene og i puljen er der taget højde for, at der også er en 
administrationsomkostning ved effektueringen af klippene, hvilket der allerede blev gjort 
opmærksom på i ansøgningen

De tildelte klip skal helst bruges, da de ellers skal tilbage til ministeriet.

Klippekortsordningen giver rigtig god værdi og mening, både til beboerne og personalet, og 
der er en helt anden ro mange steder. Seniorrådets tilbagemelding er, at de oplever, at det 
har givet et løft på plejecentrene.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent Petersen.

Bilag
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 Klippekortordningen på plejecentre

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_83_Bilag_1_Klippekortordningen_paa_plejecentre.pdf
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84.        Orientering vedrørende pakker

Beslutningstema

Chefkonsulent Heidi Jul Nielsen kommer og giver en orientering vedrørende de pakker, som 
borgerne visiteres til efter overgangen fra enkelt ydelser til pakker.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Chefkonsulent Heidi Jul Nielsen orienterede om pakkerne. Seniorrådet har tidligere spurgt ind 
til, om der er indlagt en besparelse i den nye pakkeordning og det understreges, at der ikke 
har været tale en spare øvelse i forbindelse med konverteringen fra ydelser til pakker. 

Der arbejdes meget målrettet med at bruge borgernes funktionsevne tilstand. 
Funktionsevnetilstanden vurderes ud fra 30 tilstande, herunder fysiske og kognitive. Der tages 
stadigvæk højde for den individuelle konkrete vurdering. 

Nogle af formålene med omlægning fra ydelser til pakker er at give borgerne mere frihed og 
medbestemmelse på indhold og planlægning samt sikre fokus på rehabilitering, et ensartet 
seviceniveau og mindre bureaukrati . Desuden er det vigtigt, at borgerne kan have tillid til, at 
den hjælp de tilbydes ikke afhænger af den enkelte visitator, men vurderes ud fra fastsatte 
objektive kriterier.

Der stilles skarpt på rehabilitering og om borgerne kan trænes til et bedre funktionsniveau. 
Heri kan der ligge en økonomisk gevinst. Desuden kan også ligge en gevinst i den nye måde at 
visitere på.

Seniorrådet spurgte ind til, hvordan proceduren er, såfremt der skal ske en ændring i 
pakkerne. Som udgangspunkt kommer der altid en visitator ud, når der skal ændres i 
pakkerne. Der kan være akutte tilfælde, hvor der kan visiteres uden, at visitator kommer i 
hjemmet.

I forhold til medarbejderne har den nye tilgang, hvor borgerne er medbestemmende, været 
udfordrende for nogle, da de har været vant til at udføre arbejdet efter en tjekliste. Andre 
trives med den nye tilgang, da de gerne vil den dialogbaserede tilgang til opgaveløsning. 
Generelt opleves gennemslaget af de mange forandringer meget forskelligt i organisationen.

Der er indgået aftale med to leverandører, som borgere, der er visiteret til tøjvask, kan vælge 
imellem. De to vaskerier er Berendsen og De Forenende Dampvaskerier.
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Der er udsendt et borgerbrev samt informationsmateriale fra de to vaskerier til samtlige 
borgere, der er visiteret til tøjvask. Det udsendte materiale blev udleveret til medlemmerne af 
Seniorrådet.

Proceduren er, at når borgeren har valgt en leverandør, kommer leverandøren ud og besøger 
den enkelte borger. Begge vaskeriordninger tager højde for borgere, som har udfordringer og 
som kan have behov for et andet vaskeinterval, end det som fremgår af 
informationsmaterialet. Der vil derfor fortsat kunne tages hensyn til individuelle behov. 
Desuden er der mulighed for, at der kan tildeles et tillæg til vaskeripakken, hvis man f.eks. 
ikke selv kan lægge tøjet på plads eller kan huske at tøjet skal pakkes f.eks. om mandagen. I 
sådanne tilfælde kan medarbejderne i driften være behjælpelige med at løse sådanne opgaver, 
såfremt borgeren er visiteret til vaskeripakken.

Medarbejderne i driften samt privatleverandørerne opfordres til at minde borgerne om at tage 
stilling og give besked om deres valg inden for tilbagemeldingsfristen. Borgerne har til den 24. 
april til at tage stilling til, om de vil benytte sig af den nye vaskeriordning. 

Såfremt borgerne ønsker det, er kommunen behjælpelige med at oprettet betalingen via PBS, 
således den kører automatisk.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent Petersen.

Bilag

 Rengøring - følgebrev til borgere der får hjælp til rengøring
 Følgebrev til bogerne om tøjvask ved private leverandører
 De forenede dampvaskerier
 Berendsen tøjvask

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_84_Bilag_1_Rengoering__foelgebrev_til_borgere_der_faar_hjaelp_til_rengoering.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_84_Bilag_2_Foelgebrev_til_bogerne_om_toejvask_ved_private_leverandoerer.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_84_Bilag_3_De_forenede_dampvaskerier.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_84_Bilag_4_Berendsen_toejvask.pdf


Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  8

27.69.40-P35-2-17

85.        Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen for den 18. april 2018.

Beslutning

Bemærkning fra formanden. Formanden har endnu ikke fået skrevet udkastet til brevet, som 
skal sendes ud til plejecentrene. Brevet har til formål at orientere områdelederne om, at 
Seniorrådets medlemmer stiller sig til rådighed som kontaktpersoner på de forskellige 
plejecentre.
 
Dagsordenen godkendt uden yderligere bemærkninger.
 
Fraværende: Bent Petersen.
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86.        Godkendelse af referatet fra den 7. marts 2018

Beslutningstema

Godkendelse af referatet fra den 7. marts 2018.

Beslutning

Referatet godkendt uden bemærkninger.
 
Fraværende: Bent Petersen.

Bilag

 2018 07.03 Referat Seniorrådet

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_86_Bilag_1_2018_0703_Referat_Seniorraadet.pdf


Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
10

27.69.40-P35-2-17

87.        Godkendelse af Seniorrådets forretningsorden

Beslutningstema

Godkendelse af Seniorrådets forretningsorden.

Beslutning

Forretningsordenen godkendes med de indskrevne bemærkninger. Desuden rettes Ældrerådet 
til Seniorrådet.
 
Fraværende: Bent Petersen.

Bilag

 Forretningsorden forslag 2 18.03.18

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_87_Bilag_1_Forretningsorden_forslag_2_180318.pdf
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88.        Orientering ved chefen for Social Omsorg

Beslutningstema

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Herunder:
 Godkendelse af ansøgning om oprettelse af to akutpladser på Korttid, Løsning

 
Desuden ønsker Seniorrådet at drøfte følgende:

 §17,4 udvalgets ophør
 Værdighedspolitikken, Den gode alderdom samt mulige kommende borgermøder
 Beredskabet omkring hjælpemidler ved udskrivning fra sygehusene om fredagen
 Status på kvalitetsstandarder for den kommunale akutfunktion
 Ældre Sagens koordinationsudvalg har rettet henvendelse til Seniorrådet. De vil gerne 

have etableret et fællesmøde med Seniorrådet og chefen for Social Omsorg. Er det 
noget der skal der skal arbejdes videre med?

 Påtænkes det at søge nogle af de nye puljer fra Sundhedsstyrelsen:
o Puljeopslag: Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre - puljeopslaget 

er vedhæftet som bilag
o Puljeopslag: Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have 

mulighed for civilsamfundsdeltagelse - puljeopslaget er vedhæftet som bilag

Administrationen indstiller,

at orienteringen samt drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning

Akutpladser på Løsning Plejecenter
Der er forventet opstart i september måned og det løber over en 2 årig projektperiode. I 
forbindelse med etableringen af de to akutpladser, nedlægges der to korttidspladser i 
projektperioden. Akutpladserne etableres for at undgå indlæggelser og der vil være 
sygeplejerskedækning 24 timer i døgnet.

§17,4 Udvalgets ophør
I forbindelse med budgetvedtagelse for år 2017 vedtog Byrådet en genopretningsplan for 
Social Omsorg, som i år 2019 skulle bringe balance mellem budget og regnskab. 
På byrådsmøde den 28. februar 2018 vedtog Byrådet en justeret genopretningsplan, hvor 
forventningen er, at der i år 2020 bringes balance mellem budget og regnskab.
 
Genopretningsplanen indeholder en række forudsætninger til reduktion af udgifterne. I 2017 er 
det lykkedes at reducerer omkostningerne med 5,1 mio. kr. I 2018 skal der reduceres med 12 
mio.kr. Der er store forventninger til den rehabiliterende indsats samt omlægningen fra enkelt 
ydelser til pakker, men effekterne heraf kan ikke ses endnu, da resultaterne af disse indsatser 
først effektures senere.
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Værdighedspolitikken, Den gode alderdom samt mulige kommende borgermøder
Seniorrådet vil meget gerne inddrages i udarbejdelsen af Værdighedspolitikken. Desuden 
ønsker de også at inddrage borgerne, således at borgernes tanker og ideer også kommer frem 
og indtænkes i udarbejdelsen af politikken. Chefen for Social Omsorg bakker op og synes, at 
det er en god idé med borgerinddragelse. Dog skal der skal laves en overordnet plan, så der 
skabes en sammenhængende proces. Der fremsættes forslag om, at Pårørendepolitikken også 
kunne bliver en del af processen. Arbejdsgruppens videre arbejde med Pårørendepolitikken 
udsættes til efter sommerferien. Eventuelt etableres der et møde inden sommerferie, hvor der 
udarbejdes en plan for den videre proces med Pårørendepolitikken. Desuden undersøges det, 
om formandskabet i Seniorrådet og chefen for Social Omsorg kan mødes for at lave en 
procesplan for arbejdet omkring Værdighedspolitikken, Pårørendepolitikken, borgermøderne og 
FN’s Internationale Ældredag. Der gøres opmærksom på, at der den 22. september 2018 er 
international demensdag og at Frivilligfesten afholdes torsdag i uge 41 2018.
 
Beredskabet omkring hjælpemidler ved udskrivning fra sygehusene om fredagen
Der køres ud med hjælpemidler alle hverdage. Der er stor forskel på hjælpemidler, da nogle 
skal bruges af personalet og andre af borgeren selv. Ved nogle hjælpemidler kræves det, at 
personalet kommer på besøg i hjemmet for at vurdere, om det pågældende hjælpemiddel kan 
bruges i hjemmet. Ved andre kan der bevilliges direkte via Velfærdsrådgivningen uden, at 
personalet skal ud og kigge i hjemmet. Eksempelvis ved nye borgere skal der også i visse 
tilfælde laves APV inden, der kan visiteres til et hjælpemiddel. Ved akutbehov uden for normal 
arbejdstid, forefindes det nogle nøddepoter, hvor personalet har mulighed for at hente visse 
hjælpemidler.
 
Status på kvalitetsstandarder for den kommunale akutfunktion
Status er, at Hedensted Kommune er på plads. Sygeplejerskerne har de kompetencer, som der 
kræves for at kunne varetage opgaverne i akutfunktionen.
 
Ældre Sagens koordinationsudvalg har rettet henvendelse til Seniorrådet. De vil 
gerne have etableret et fællesmøde med Seniorrådet og chefen for Social Omsorg. Er 
det noget der skal der skal arbejdes videre med?
Chefen for Social Omsorg vil gerne mødes med Ældresagens Koordinationsudvalg. Formanden 
for Seniorrådet kontakter koordinationsudvalget og undersøger, hvad de gerne vil mødes om. 
Seniorrådet udtrykket bekymring for, om det kan blive et problem, at de andre organisationer 
målrettet seniorer ikke inviteres – er der så tale om favorisering?
Til Seniorrådets orientering planlægges det at afholde et fællesmøde, ligesom det der blev 
afholdt sidste år, mellem ledere, aktivitetsmedarbejder og repræsentanter fra 
lokalafdelingernes Social Humanitære Udvalg. Mødet forventes afholdt i efteråret.
 
Påtænkes det at søge nogle af de nye puljer fra Sundhedsstyrelsen:

o P
u
l
j
e
o
p
s



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
13

l
a
g
:
 
S
t
y
r
k
e
t
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
e
r
i
n
g
s
i
n
d
s
a
t
s
 
f
o
r
 
d
e
 
s
v
a
g
e
s
t
e
 
æ
l



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
14

d
r
e
 
-
 
p
u
l
j
e
o
p
s
l
a
g
e
t
 
e
r
 
v
e
d
h
æ
f
t
e
t
 
s
o
m
 
b
i
l
a
g

o P
u
l
j
e
o
p
s
l
a
g
:



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
15

 
F
æ
l
l
e
s
s
k
a
b
s
p
u
l
j
e
:
 
E
n
s
o
m
m
e
 
h
j
e
m
m
e
h
j
æ
l
p
s
m
o
d
t
a
g
e
r
e
 
s
k
a
l
 



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
16

h
a
v
e
 
m
u
l
i
g
h
e
d
 
f
o
r
 
c
i
v
i
l
s
a
m
f
u
n
d
s
d
e
l
t
a
g
e
l
s
e
 
-
 
p
u
l
j
e
o
p
s
l
a



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
17

g
e
t
 
e
r
 
v
e
d
h
æ
f
t
e
t
 
s
o
m
 
b
i
l
a
g

 
Det påtænkes at søge Fællesskabspuljen. Derudover søges der blandt andet en pulje 
vedrørende ernæring samt en der omhandler trivsel for medarbejderne. 
 
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 Udbetalingsparadigmatilskud
 Hedensted
 Puljeopslag - Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
 Puljeopslag - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for 

civilsamfundsdeltagelse

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_88_Bilag_1_Udbetalingsparadigmatilskud.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_88_Bilag_2_Hedensted.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_88_Bilag_3_Puljeopslag__Styrket_rehabiliteringsindsats_for_de_svageste_aeldre.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Puljeopslag__Ensomme_hjemmehjaelpsmodtagere_skal_have_mulighed_for_civilsamfundsdeltagelse.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Puljeopslag__Ensomme_hjemmehjaelpsmodtagere_skal_have_mulighed_for_civilsamfundsdeltagelse.pdf
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89.        Bordet rundt

Beslutningstema

Der ønskes en drøftelse af Seniorrådets involvering omkring borgernes tøjvask. Herunder 
hvorledes Seniorrådet har været hørt i sagen, og om der i den forbindelse er noget Seniorrådet 
kan lære af.

Beslutning

Seniorrådet har været involveret i drøftelsen omkring tøjvask. Der er udarbejdet et 
høringssvar i maj 2017, som formanden rundsender til de nye medlemmer af Seniorrådet.
I forlængelse af drøftelsen udtrykte de nye medlemmer ønske om, at de gerne vil orienteres 
om tidligere drøftelser i Seniorrådet, såfremt der f.eks. skrives om det i aviserne. På den måde 
får de nye medlemmer mulighed for at svare på mulige borgerhenvendelser.
 
En af Seniorrådets medlemmer har hørt, at Hedensted Kommune vil starte en café op for 
kræftramte, hvilket Seniorrådet undrer siger over, da kommunen allerede har en café for 
kræftramte. 
Det, der er tale om, er en åben kræftcafé - et nyt tilbud til borgere i Hedensted Kommune, 
som lever med kræft. Det henvender sig til borgere, som ikke har haft mulighed for at deltage 
i den kræftrehabilitering, som kommunen, siden 2012, har tilbudt til borgere, der er i 
behandling for kræft, eller som har afsluttet behandlingen indenfor det sidste år. 
Man skal ikke være visiteret eller henvist for at kunne deltage i den åbne kræftcafé, man 
møder bare op. Værterne i kræftcaféen vil være frivillige fra Kræftens Bekæmpelse.

Bilag

 Tilbud om åben kræftcafe

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_89_Bilag_1_Tilbud_om_aaben_kraeftcafe.pdf
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90.        Orientering ved formanden for Seniorrådet

Beslutningstema

Formanden for Seniorrådet giver en orientering om følgende:
 Seniortilfredshedsanalyse
 Forslag om afholdelse af ekstra møde den 30. maj 2018 - kun for medlemmer af 

Seniorrådet
 

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Formanden for Seniorrådet orienterede om følgende:

Seniortilfredshedsanalyse
Formanden for Seniorrådet var inviteret til et 1½ times møde i sidste uge vedr. 
seniortilfredshedsanalysen. René G. Nielsen, Mette Juhl, Erik Kvist, Lillian Andersen og Thomas 
Frank udgør udvalget for senioranalysen. Kommissoriet for udvalget er vedhæftet som bilag.

Analysen består af to undersøgelser. Den første del omhandler ”Det gode seniorliv” og er rettet 
mod de 45-55 årige. Spørgeskemaerne udsendes via e-boks og der forventes en svarprocent 
på 10 -15 procent.

Den anden del af undersøgelsen vedrører ”Tilfredshed med den kommunale service”. Denne 
undersøgelse begrænser sig til beboerne på plejecentrene. Her vil spørgeskemaerne blive 
udsendt elektronisk til de pårørende og i papirform til beboerne. Desuden foretages der 
besøgsinterviews på plejecentrene, med det formål at skabe en dialog med beboerne. 

Seniorrådet spørger ind til, om det kunne være en idé at få udarbejdet en lille folder, som 
beskriver formålet med undersøgelsen, og som de pårørende kunne tage hjem fra 
plejecentrene

Resultatet af analysen rapporteres tilbage til Byrådet i slutningen af 2018.

Forslag om afholdelse af ekstra møde den 30. maj 2018 - kun for medlemmer af 
Seniorrådet 
Meningen med det ekstra møde var, at det skulle fungere som en form for formøde til 
fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg- 4. juni 2018 kl. 14.00. Herunder blandt andet 
ønsker til budgettet 2019.

Orienteringen taget til efterretning.
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 Kommissorium Udvalget for Tværgående Politisk Senioranalyse. pdf
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91.        Orientering - Opsamling på temadagen på Løsning 
Plejecenter den 20. februar 2018

Beslutningstema

Den 20. februar 2018 afholdt Seniorrådet temadag på Løsning Plejecenter, hvor de internt 
drøftede forskellige temaer. Om eftermiddagen var der orientering ved ledere og medarbejdere 
om følgende emner:
 

 Hjerneskadeområdet ved hjerneskadekoordinator Marianne Folmer
 Demensområdet ved demenskoordinator Marianne Røjgaard
 Akutteam, TOBS og triagering – Christina Bjerking, leder af Sundhed og Kristina Holst 

Jul, konstitueret sygeplejefaglig leder
 Visitationen ved Jenny Bjerking - leder af Velfærdsrådgivningen
 Social Omsorg - René G. Nielsen, chefen for Social Omsorg
 

Der laves en opsamling på dagen.

Administrationen indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Ingen yderligere bemærkninger.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Bent Petersen.

Bilag

 Program for Seniorrådets temadag
 Temadag intern januar 2018. - udkast
 Referat fra Temadag på Løsning Plejecenter d. 20-02-2018
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92.        Orientering - FN´s Internationale Ældredag 2018

Beslutningstema

Seniorrådet skal drøfte, hvorledes afholdelsen af FN's Internationale Ældredag skal foregå i år. 
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, 
civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre 
menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. 
Seniorrådet plejer at afholde et arrangement enten på dagen eller så tæt på dagen som 
muligt. I år ligger der en udfordring i, at kommunens frivilligfest afholdes torsdag den 
11.10.2018 og Seniorrådet er bekymret for, at de to arrangementer vil komme til at ligge for 
tæt på hinanden og dermed mindske opmærksomheden og interessen for de to 
arrangementer. Derfor ønsker Seniorrådet en drøftelse af, hvilke overvejelser og muligheder 
der er for afholdelse af FN's Internationale Ældredag.

Administrationen indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Under punkt 88. blev det besluttet ikke afholde en decideret International Ældredag. Derimod 
arbejdes der videre med en anden form, da Seniorrådet gerne vil afholde en række 
borgermøder, hvor Værdighedspolitikken samt Pårørendepolitikken skal være temaer for en 
drøftelse. Seniorrådet ønsker en borgerinddragelse, da de gerne vil have, at borgernes tanker 
og idéer inddrages i processen omkring udarbejdelsen af de to politikker. Arbejdsgruppen, 
bestående af chefen for Social Omsorg, formanden samt næstformanden for Seniorrådet, vil 
forsøge at udarbejde en procesplan, hvor i borgermøderne, FN's Internationale Ældredag og 
arbejdet med Værdigheds- og Pårørendepolitikken kombineres.
 
Orienteringen taget til efterretning.
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93.        Orientering - Drøftelse af referater fra 
seniorrådsmøderne

Beslutningstema

Der ønskes en generel drøftelse af Seniorrådets referater, herunder:
 Hvem skal/kan forventes at læse referaterne?
 Hvilke krav er der fra forvaltningen til referaterne?
 Hvor internt må et referat være? Det vil sige må der anvendes forkortelser og skal 

f.eks. begreber som CURA beskrives i hvert referat?
 I hvor høj grad skal det være beslutningsreferater eller "forhandlingsprotokol"?

Historik

Punktet var på dagsordenen den 7. februar 2018 og her blev det besluttet, at det skulle 
drøftes på Seniorrådets temadag den 20. februar 2018.

Administrationen indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Der er tilfredshed med den måde referaterne udarbejdes på.
 
Drøftelsen taget til efterretning.
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94.        Orientering - Pårørendepolitikken for seniorområdet 
i Hedensted Kommune

Beslutningstema

På fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg den 5. marts 2018, blev det besluttet, at 
udvalget og Seniorrådet i fællesskab skal udarbejde en pårørendepolitik for seniorområdet. 
Seniorrådet har udarbejdet et foreløbigt udkast til en pårørendepolitik og denne og det videre 
arbejde ønskes drøftet på mødet.

Administrationen indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

I forbindelse med punkt 88. blev det besluttet at forsøge at udarbejde en procesplan for, 
hvordan arbejdet med Pårørendepolitikken og Værdighedspolitikken kan kobles med blandet 
andet borgermøder og eventuelt FN's Internationale Ældredag. Arbejdsgruppen omkring 
Pårørendepolitikken består fra Seniorrådet, af Lillian Andersen, Solveig Petersen samt Merete 
Skovgaard fra Udvalget for Social Omsorg. Det forventes, at arbejdet med selve 
Pårørendepolitikken startes op inden sommerferien, hvor der udarbejdes en plan for det videre 
arbejde.
 
Drøftelsen taget til efterretning.

Bilag

 Udkast til pårørendepolitik for seniorområdet i Hedensted Kommune
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95.        Orientering - Temadrøftelser

Beslutningstema

På Seniorrådets temadag den 20. februar 2018 på Løsning Plejecenter blev det besluttet, at 
det på hvert møde skal drøftes, hvilke temaer Seniorrådet gerne vil beskæftige sig med på de 
kommende møder.
 
Mulige temaer drøftes under dette punkt.

Administrationen indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

På sidste møde, onsdag den 7. mart 2018, blev der fremsat forslag om, at PR og 
kommunikation, i forhold til Seniorrådet, kunne været et muligt tema. I forlængelse heraf 
ønskes der en præcisering af, hvad det er Seniorrådet ønsker en orientering om. Poul Ole 
Pedersen udarbejder et udkast, som beskriver dette til næste møde den 9. maj 2018.
 
Drøftelsen taget til efterretning.
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96.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd

Beslutningstema

Der gives orientering om følgende:
 Nyhedsbrev nr. 2 fra Danske Ældreråd
 Tilbagemelding fra Danske Ældreråds formands-/næstformandsmødet afholdt i Viborg 

den 4. april 2018
 Samkørsel til Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencen i Nyborg den 8. maj 2018

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fællestemaet for årets Internationale Ældredag er nu offentliggjort og temaet er " 
Hyldest til ældre der kæmper for menneskerettigheder".

Formanden gav tilbagemelding fra formands-/næstformandsmødet i Viborg. Her var der i 
høj grad fokus på akutberedskabet og der blev utrykt bekymring for, om der er risiko for, 
at akutberedskabet bliver til minisygehuse. Derudover blev det drøftet, hvornår 
behandlingen skal varetages af akutberedskabet og hvornår det er sygehusene, der skal 
varetage behandlingen. Her var der bred enighed om, at behandlingen afhænger af 
behovet. Hvis der er behov for lægefagligbehandling, så skal borgeren indlægges på 
sygehuset og ikke indskrives på en akutplads.

Samkørslen til Danske Ældreråds ældrepolitiske konference den 8. maj 2018 aftales pr. 
mail, mellem Seniorrådets medlemmer, efter mødet.

Orienteringen taget til efterretning.
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97.        Punkter til næste møde

Beslutningstema

Næste møde afholdes onsdag den 9. maj 2018.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bilag

 Årshjul 2018 april
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98.        Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger
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99.        Evaluering af mødet

Beslutningstema

Evaluering af mødet den 18. april 2018.

Beslutning

Et rigtig godt møde med gode oplægsholdere samt gode dialoger og drøftelser. Godt at der er 
blevet strammet mere op, så der ikke er så megen løs snak. Der er enighed om, at 
Seniorrådet består af engagerede folk, som kommer med gode indspark.
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100.        Orientering om Udviklingsplan for Social Omsorg

Beslutningstema

Orientering om fokusområderne for Social Omsorg i sommer, efterår og vinter 2018.

Sagsfremstilling

Social Omsorg har gennem efteråret, vinter og foråret foretaget store forandringer - 
Forandringskæden: Pejlemærker, kvalitetsstandarder, CURA og ny organisering.
De forandringer er ikke på plads endnu og vil fortsat i resten af 2018 have behov for stor 
opmærksomhed, men de har været væsentlige fokuspunkter i en fase 1 for Social Omsorg, og 
Social Omsorg vil gennem sommeren, efteråret og vinteren 2018 bevæge sig over i en fase 2 - 
forandringsproces.
 
Chef for Social Omsorg René G. Nielsen vil på mødet orientere om udviklingsplanen for Social 
Omsorg for år 2018.

Administrationen indstiller, 9. april 2018, pkt. 33:
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget for Social Omsorg, 9. april 2018, pkt. 33:
.

Administrationen indstiller,

at Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.
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101.        Høring: Tilmelding til mad på plejecentre

Beslutningstema

Høring om beslutning om at beboere på plejecentre obligatorisk tilmeldes madordning.

Sagsfremstilling

I dag kan borgere, der flytter på plejecenter vælge at tilmelde sig madordning. Det betyder, at 
nogle beboere på plejecentrene ikke er tilmeldt madordning på plejecentret. 
Baggrunden er ofte, at borgeren kommer hjemmefra og er vant til at klare sig selv, og at 
nogle synes, at det kan de gøre billigere selv.
Realiteten er, at beboere på plejecentrene bliver dårligere, og at de ikke kan vurdere, hvornår 
de ikke selv kan varetage egen forplejning. Det giver risiko for under- og fejlernæring.
Samtidig er de fælles måltider på et plejecenter et vigtigt socialt samlingspunkt, som de 
beboere ikke deltager i, og derved bliver de lettere isoleret i deres lejlighed.
Desuden er der nogle praktiske udfordringer, der er beskrevet i bilaget.
 
På den baggrund indstilles, 

 at det bliver obligatorisk, at borger ved indflytning på plejecenter bliver tilmeldt 
madordningen.  

 at der i særlige tilfælde kan dispenseres i forhold til tilmeldingen til kostordningen. 
F.eks. i rehabiliterings øje med hensyn til at beboeren kan flytte hjem igen.  

 at beboer, der ernæres på sonde, skal betale 300 kr. pr. måned ud over sonden til 
dækning af drikkevarer og delvise måltider.

 at ordningen træder i kraft i forhold til nye borger på plejecentrene fra 1. august 2018.
 

Forslaget har ikke været drøftet i Seniorrådet. Det forslås, at forslaget sendes i høring ved 
Seniorrådet, der har møde den 18. april 2018. Hvorefter den genoptages på udvalgets 
dagsorden den 7. maj 2018.

Administrationen indstiller, 9. april 2018, pkt. 35:
at udvalget sender forslag om,

 at det bliver obligatorisk, at borger ved indflytning på plejecenter bliver tilmeldt 
madordningen.  

 at der i særlige tilfælde kan dispenseres i forhold til tilmeldingen til kostordningen. 
F.eks. i rehabiliterings øje med hensyn til at beboeren kan flytte hjem igen.  

 at beboer, der ernæres på sonde, skal betale 300 kr. pr. måned ud over sonden til 
dækning af drikkevarer og delvise måltider.

 at ordningen træder i kraft i forhold til nye borger på plejecentrene fra 1. august 2018
 
til høring ved Seniorrådet. 

Udvalget for Social Omsorg, 9. april 2018, pkt. 35:
.



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
18. april 2018

Formand: Sidetal:  
32

Administrationen indstiller,

at Seniorrådet udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Seniorrådet havde en forventning om, at alle der flyttede på plejecenter pr. automatik blev 
tilmeldt madordningen, og at ordningen var obligatorisk. På nuværende tidspunkt er der 7 
beboere på de kommunale plejecentre, der ikke er tilmeldt madordningen på plejecentrene. 
Seniorrådet er enige om, at tilmelding til madordningen burde være obligatorisk, selvom 
borgerens selvbestemmelsen i et vist omfang tilsidesættes. Der er nemlig både et 
sundhedsmæssigt, ernæringsmæssigt og social aspekt i at deltage i madordningen.
Seniorrådet spørger ind til de 300 kr., som vedrører sondemad. Der er ikke tale om en 
merudgift, men en betaling til dækning af drikkevarer og delvise måltider, således at beboerne 
kan være en del af fællesskabet. Beløbet dækker f.eks. når der drikkes eftermiddagskaffe eller 
de skal afholde fødselsdag for familie ligesom spisende plejehjembeboere.
 
Formanden udarbejder et høringssvar og rundsender til de øvrige medlemmer, således de kan 
komme med kommentarer og input. Det understreges, at det af høringssvaret skal fremgå, at 
Seniorrådet går ind for selvbestemmelse som et princip.

Bilag

 Kostordninger på Plejeboligerne i Social Omsorg (003)
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Bilag
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 De forenede dampvaskerier
 Berendsen tøjvask
 2018 07.03 Referat Seniorrådet
 Forretningsorden forslag 2 18.03.18
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 Hedensted
 Puljeopslag - Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
 Puljeopslag - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for 
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 Tilbud om åben kræftcafe
 Kommissorium Udvalget for Tværgående Politisk Senioranalyse. pdf
 Program for Seniorrådets temadag
 Temadag intern januar 2018. - udkast
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