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148.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 12. september 2018. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
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149.        Godkendelse af referatet fra den 15. august 2018 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 15. august 2018. 

Beslutning 

Referatet fra den 15. august 2018 godkendt uden bemærkninger. 

Bilag 

 2018 15.08 Referat Seniorrådet 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_149_Bilag_1_2018_1508_Referat_Seniorraadet.pdf
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150.        Orientering ved Jenny Groth Bjerking - leder af 
Velfærdsrådgivningen 

Beslutningstema 

Orientering ved leder af Velfærdsrådgivningen – Jenny Bjerking - vedrørende overgangen fra 

Voksenhandicap til seniordelen i Social Omsorg. 

Det som Seniorrådet blandt andet ønsker en orientering om er: 

  

 Hvilke ændringer sker der i overgangen fra Voksenhandicap til Senior – f.eks. er det 

støtteordninger og ydelser, der forsvinder eller mistes ved overgangen? 

 Er der mulighed for at genansøge om nogle af støtteordningerne og ydelserne? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Jenny Bjerking - leder af Velfærdsrådgivningen - orienterede om overgangen fra 

voksenhandicap til seniordelen i Social Omsorg. 

  

Der er som udgangspunkt tre bestemmelser, hvor der sker en ændring, når en borger overgår 

fra voksenhandicap til seniordelen: 

  

 Servicelovens §100, der omhandler tilskud til handicappede, som har merudgifter i 

forbindelse med deres handicap. Dette tilskud ophører ved udgangen af den måned, 

hvor borgeren overgår til folkepension. Grundlaget for dette er, at tilskuddet er tænkt 

som et supplement til dem, der er i den arbejdsdygtige alder. 

  

 Muligheden for beskyttet beskæftigelse ophører ligeledes i forbindelse med 

pensionsalderen. Borgeren kan overgå til aktivitets- og samværstilbud efter 

Servicelovens §104. 

  

 Borgere som er tilknyttet ledsagerordningen, Servicelovens §97, inden de fylder 67 år, 

kan opretholde ordningen, når de overgår til folkepension,. Dette gælder dog kun så 

længe, at de selv kognitivt er i stand til at gøre brug af ordningen. Det vil sige, at bliver 

en borger eksempelvis dement, vil ordningen skulle revurderes for at se, om indsatsen 

fortsat er den rigtige løsning for borgeren. 

     Hvis en borger ikke er tilknyttet ledsagerordningen, inden vedkommende fylder 67 år, kan 

der ikke ansøges om ordningen efterfølgende.  

  

Bortset fra ovenstående, er overgangen fra voksenhandicap og til seniordelen meget glidende 

og individuel. Visitatorerne følger borgerne tæt i overgangsperioden og megen af den viden og 

information om borgerne, som personalet har brug for, for at gøre overgangen så let så mulig, 
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kommer også i takt med, at personalet løbende foretager revurderinger af borgernes psykiske 

og fysiske funktionsevne. 

  

Ses der på det faglige, så er det dybest set de samme bestemmelser, der ligger til grund for 

såvel den pædagogiske som sundhedsfaglige indsats. Der er ingen klare snitflader og 

bestemmelserne taler meget ind i hinanden i forhold til, om det er det pædagogiske - eller 

sundhedsfaglige personale, der skal varetage opgaven. Mange borgere har brug for en 

kombination af de pædagogiske - og sundhedsfaglige indsatser. For eksempel bliver den social 

pædagogiske indsats ikke frataget borgeren, blot fordi denne fylder 67 år. Der tages altid 

udgangspunkt i såvel kognitive, psykiske, fysiske parametre samt borgerens behov. Derfor vil 

alderen heller ikke være et argument i sig selv i forhold til, at der kommer ændringer i 

borgernes ordninger. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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151.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

 Indvielse af Rehab. - og Akutcenter den 3. oktober 2018 kl. 14.00 

 Udvidelse i antal af sygeplejeklinikker - Hornsyld og Løsning 

 Orientering om budgetlægning 2019 

  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om følgende: 

  

 Konsekvenserne, på seniorområdet, af de øgede besparelser 

 Status på genindlæggelser i Hedensted Kommune 

 Status på lederorganisering i Social Omsorg 

 Opsamling på mødet med Ældre Sagen den 6. september  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

Indvielse af Rehab. - og Akutcenter den 3. oktober 2018 kl. 14.00 

Seniorrådet inviteres til indvielse af det nye Rehab. - og Akutcenter den 3. oktober. Der tilgår 

en officiel indbydelse senere. 

  

Udvidelse i antal af sygeplejeklinikker - Hornsyld og Løsning 

Der har længe været et ønske om at udvide antallet af sygeplejeklinikker i Hedensted 

Kommune og det er besluttet, at der etableres en klinik i Hornsyld samt en i Sundhedshuset i 

Løsning.  

  

Orientering om budgetlægning 2019 

Der er ikke så meget nyt, da forhandlingerne fortsat er i gang. Hovedtallene viser, at der skal 

reduceres med 52,4 mio. kr. i 2019 budgettet, hvis der skal være balance i regnskabet. I 

forbindelse med forhandlingerne kigges der også på budget 2020, da det er mange faktorer 

der er i spil. 

  

Tilsyn på plejecentrene i Hedensted Kommune 

Årsberetningen fra 2017, som er udarbejdet af det eksterne tilsyn Hjortshøj Care, er 

offentliggjort og var på som punkt på Udvalget for Social Omsorgs dagsorden på mødet den 3. 

september 2018. Der er stor ros til alle plejecentrene. Hjortshøj Care kom med nogle 

forskellige anbefalinger, hvor flere tiltag allerede var iværksat inden anbefalingerne fra 

Hjortshøj Care forelå. 
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Kapacitet på plejecentrene 

Der skal laves nogle beregninger af kapaciteten på plejecentrene, da der er mangel på 

plejehjemspladser. I forhold til demenspladser skal Hedensted Kommune gerne have 60 

pladser og i øjeblikket har kommunen 40 pladser. Der skal også kigges på, hvad de boliger, 

der ikke kan lejes ud, eventuelt kan bruges til. 

  

Konsekvenserne, på seniorområdet, af de øgede besparelser 

Der er ingen politiske udmeldinger på nuværende tidspunkt. Genopretningsplanen kører 

fortsat. 

  

Status på genindlæggelser i Hedensted Kommune 

Tallene for genindlæggelser trækkes i sygehusenes system, og det er forsøgt at lave et 

udtræk. På nuværende tidspunkt har kommunen ikke adgang til sygehusenes system, derfor 

besluttes det at tage punktet på, når det er muligt at trække noget statistisk materiale. 

  

Status på lederorganisering i Social Omsorg 

Pr. 1. august 2018 var alle lederne i driften på plads. Nogle steder fortsætter områdeledere 

med at varetage ledelsen af to plejecentre. Seniorrådet spørger ind til , hvor hovedansvaret 

ligger, når der er delt ledelse. Samtidig udtrykker de ønske om, at der er en områdeleder på 

hvert plejecenter. 

  

Opsamling på mødet med Ældre Sagen den 6. september  

Det blev besluttet, at Seniorrådet en gang årligt afholder et fællesmøde med kommunens 

ældreklubber og foreninger. Chefen for Social Omsorg deltager ikke i mødet, men stiller gerne 

op, såfremt der er brug for at få belyst noget fra kommunens side. 

  

Øvrigt 

Det har været på tale, at der skal nedlægges regionale busruter i kommunen. Hedensted 

Kommune har et ønske om at hjemtage de pågældende ruter i samarbejde med Horsens 

Kommune. 

  

Demensstukturen skulle have været på temamøde i Byrådet den 29. august, men blev udskudt 

til den 26. september 2018. 

  

Der pågår en drøftelse af om kommunes plejecentre fremadrettet skal benævnes plejehjem 

samt deres navn. f.eks. Bøgely Plejehjem. Der er ikke truffet politisk beslutning herom endnu. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Bilag 

 Årsberetning fra Hjortshøj Care 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_151_Bilag_1_Aarsberetning_fra_Hjortshoej_Care.pdf
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152.        Orientering - Status og opsamling på 
borgermøderne  

Beslutningstema 

Der gøres status og laves en opsamling på de to borgermøder, der er afholdt på Nederbylund 

Plejecenter i Tørring og Bøgely Plejecenter i Hedensted. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Det er positivt, at der har været så stort et fremmøde og god debatlyst på de to afholdte 

borgermøder. Det er en succes, at afviklingen fungerer,  at deltagerne bidrager og at 

forvaltningen får input med hjem. Der er en oplevelse af, at det kan være en udfordring at 

holde drøftelserne inden for de 6 opsatte temaer: Livskvalitet, selvbestemmelse, 

sammenhæng i plejen, en værdig død, mad og ernæring og pårørende. 

  

Der tales om borgermøderne ud i byen. Der gives udtryk for, at det er er positivt, at 

politikerne i Udvalget for Social Omsorg deltager i borgermøder. Samtidig er det rart at få sat 

ansigt på politikkerne i udvalget såvel som Seniorrådet. 

Seniorrådet tænker, at den positive stemning omkring borgermøderne, måske kan være med 

til at skabe en forhåndsinteresse, når der laves en opfølgning den 1. oktober 2018 i forbindelse 

med FN's Internationale Ældredag. Arrangementet afholdes i Stouby Multihus den 1. oktober 

fra kl. 19.00 -21.00. 

  

I forbindelse med opfølgningen den 1. oktober, arbejdes der fortsat med at finde en 

oplægsholder. Der gøres opmærksom på, at annonceringen snart skal iværksættes.   

  

Det foreløbige program for aftenen ser ud som følgende: 

  

 Velkomst ved borgmester Kasper Glyngø 

 Oplæg fra ekstern oplægsholder 

 Oplæg vedrørende demensstrategien ved Allan Petersen - formanden for Udvalget for 

Social Omsorg  

 Opsamling på borgermøderne ved Lillian Andersen - formand for Seniorrådet. 

Opsamlingen skal synliggøre, hvilke overordnede temaer, der arbejdes videre med i 

forhold til Værdighedspolitikken 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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153.        Bordet rundt 

Beslutning 

Bent Petersen har, som kontaktperson, besøgt Kildevældet Plejecenter og talt med 

områdelederen på stedet. Det var en virkelig god og positiv oplevelse. 

  

Solveig Petersen har, som kontaktperson, været i kontakt med områdelederen for Birkelund 

Plejecenter, men mangler Løsning Daghjem. 

  

Poul Ole Pedersen har, som kontaktperson, talt med en medarbejder fra Den Social Dimension. 

Medarbejderen vender tilbage, når hun har talt med de øvrige medarbejdere i Den Social 

Dimension, samt lederne af hjemmeplejen. 

  

Der er fortsat et ønske, fra Seniorrådet, om at komme ud og besøge plejecentrene i Hedensted 

Kommune. Derfor planlægges Seniorrådets møder i 2019 således, at de vidt muligt afholdes på 

et plejecenter. Et andet alternativ er, at der laves nogle besøgsrunder, hvor der besøges flere 

plejehjem på en dag. 
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154.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden giver orientering om følgende: 

  

 Status på senioranalysen 

 Drøftelse af punkter til det fælles dialogmøde med Udvalget for Social Omsorg, 

Handicaprådet og Seniorrådet. Mødet afholdes den 1. oktober i kantinen på Hedensted 

Rådhus fra kl. 16.15 -17.15 

 Dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg, hvor emnet værdighed skal drøftes. 

Mødet afholdes den 10. oktober i mødelokale 1 i Huset fra kl. 08.00 - 09.30  

 Seniorrådsformanden ønsker en tilbagemelding på, hvem fra Seniorrådet, der deltager i 

åbningen af demensugen den 17. september 2018. Samt en tilbagemelding på om 

kontaktpersonerne er bekendt med, om der foregår nogle aktiviteter på plejecentrene i 

forbindelse med demensugen 

 Seniorrådets kommentarer til Demensstrategien 

 Ældrerådet i Horsens Kommune har iværksat et PR fremstød i forhold til udadvendte 

aktiviteter, som deltagelse i messer, byfester og lignende, hvor de kan møde borgerne. 

Kunne der i Seniorrådet i Hedensted Kommune være stemning for at igangsætte noget 

tilsvarende?  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på senioranalysen 

Spørgeskemaerne er udsendt og Udvalget for Tværgående Politik afventer tilbagemeldingerne. 

RealDania deltog på det sidste møde i udvalget. RealDania støtter projekter, der skal øge 

livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark. 

De kom med input til udvalget, men deres midler er opbrugt, så de kan ikke bidrage 

økonomisk 

  

Resultaterne af senioranalysen bliver præsenteret for Udvalget for Tværgående Politik den 22. 

november 2018 og vil blive behandlet i Udvalget for Social Omsorg den 3. december 2018. 

Seniorrådet vil præsenteret for resultaterne den 12. december 2018.  

  

Udvalget for Tværgående Politik tager den 4. oktober på ekskursion til Aarhus, Odder og 

Horsens Kommuner for at få inspiration og se nogle af de muligheder, der allerede er etableret 

 inden for fremtidens ældreboliger. 

  

Ældre Sagen afholder den 25. september 2018 møde om fremtidens boliger på Bøgely 

Plejecenter fra kl. 16.00 - 18.00. 
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Drøftelse af punkter til det fælles dialogmøde med Udvalget for Social Omsorg, 

Handicaprådet og Seniorrådet. Mødet afholdes den 1. oktober i kantinen på 

Hedensted Rådhus fra kl. 16.15 -17.15 

Punkterne til drøftelse i forbindelse med det fællesdialogmøde er sendt til Jane Ravn Peters. De 

eftersendes til Seniorrådet og vedhæftes referatet. 

  

Dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg, hvor emnet værdighed skal drøftes. 

Mødet afholdes den 10. oktober i mødelokale 1 i Huset fra kl. 08.00 - 09.30  

Solveig Petersen kan ikke deltage på mødet. 

  

Seniorrådsformanden ønsker en tilbagemelding på, hvem fra Seniorrådet, der 

deltager i åbningen af demensugen den 17. september 2018. Samt en tilbagemelding 

på om kontaktpersonerne er bekendt med, om der foregår nogle aktiviteter på 

plejecentrene i forbindelse med demensugen 

Henning Rasmussen, Solveig Petersen, Minna Olesen og Inge Christensen deltager i aktiviteter 

på plejecentrene i forbindelse med demensugen. Mandag den 17. september afholdes der 

arrangement i Stouby Multihus for kommunens frivillige, hvor der inviteres til foredrag om 

demens. Poul Ole Pedersen, Minna Olesen og Kirstem Blume Schmidt ønsker at deltage i 

arrangementet. Sekretæren undersøger om der er mulighed for at deltage, og tilmelder 

såfremt der er ledige pladser. Programmet for de aktiviteter der foregår i løbet af ugen, kan 

ses på kommunes hjemmeside under siden "Demens". 

  

Seniorrådets kommentarer til Demensstrategien 

Kommentarerne er rundsendt til Seniorrådets medlemmer. Høringssvaret er vedhæftet 

referatet.  

  

Ældrerådet i Horsens Kommune har iværksat et PR fremstød i forhold til udadvendte 

aktiviteter, som deltagelse i messer, byfester og lignende, hvor de kan møde 

borgerne. Kunne der i Seniorrådet i Hedensted Kommune være stemning for at 

igangsætte noget tilsvarende?  

Det kunne godt være en mulighed og det besluttes, at kommunikationsgruppen fortsætter 

drøftelsen. Desuden kunne det være et punkt, der kunne drøftes i forbindelse med en temadag 

i Seniorrådet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Følgende punkter ønskes drøftet på det fælles dialogmøde med Udvalget for Social 

Omsorg 

 Høringssvar til Demensstrategi fra seniorrådet august 2018 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_154_Bilag_1_Foelgende_punkter_oenskes_droeftet_paa_det_faelles_dialogmoede_med_Udvalget_for_Social_Omsorg.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_154_Bilag_1_Foelgende_punkter_oenskes_droeftet_paa_det_faelles_dialogmoede_med_Udvalget_for_Social_Omsorg.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_154_Bilag_2_Hoeringssvar_til_Demensstrategi_fra_seniorraadet__august_2018.pdf
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155.        Orientering - Temadrøftelser 

Beslutningstema 

På Seniorrådets temadag den 20. februar 2018 blev det besluttet, at det på hvert møde skal 

drøftes, hvilke temaer Seniorrådet gerne vil beskæftige sig med på de kommenende møder. 

Mulige temaer drøftes under dette punkt. 

  

På dagens møde ønskes følgende drøftet i Seniorrådet: 

  

 Skal Seniorrådet have en strategi på kort og langt sigt? 

 Er der områder, som Seniorrådet vil have særligt fokus på? 

 Seniorrådets fokusområdet på kort sigt - skal dagsordenen forbedres ved, at der 

opdeles i: orientering, drøftelse og beslutning. Det vil sige, at en drøftelse eksempelvis 

tages op i oktober i forbindelse med et oplæg, hvorefter der træffes beslutning i 

november/ december 

 Skal Seniorrådet have et særligt indsatsområde for hvert år: 2019 - 2020 - 2021 

 Visioner for Seniorrådet i Hedensted Kommune  

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet drøftede overordnet punkterne og der blev udleveret to bilag, som medbringes til 

mødet den 10. oktober. 

Der er enighed om, at det vil være optimalt, hvis et tema eller punkt kunne drøftes på et 

møde, hvorefter beslutningen træffes på det næstkommende møde.  

  

Der er enighed om, at det er nødvendigt med et særskilt møde, hvor Seniorrådet kan drøfte de 

fremsatte punkter. Det besluttes på mødet den 10. oktober 2018, hvornår temamødet skal 

afholdes. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 
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156.        Orientering - Status på Seniorrådets budget 

Beslutningstema 

Næstformand Anker Andersen giver status på Seniorrådets budget. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Næstformand Anker Andersen gennemgik Seniorrådets budget og orienterede om fremtidige 

udgifter for Seniorrådet i 2018. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Seniorrådets budget - år til dato 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_156_Bilag_1_Seniorraadets_budget__aar_til_dato.pdf
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157.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Den 24. august 2018 blev der afholdt dialogmøde med Thyra Frank i Region 

Midtjylland. Minna Olesen og Bent Petersen deltog i mødet og giver en tilbagemelding 

 Den 2. oktober 2018 afholder Danske Ældreråd temadag på Pejsegården i Brædstrup, 

hvor fokus er på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, 

kvalitetsstandarder med mere. Der ønskes en tilbagemelding på, hvem der deltager, ud 

over Anker Andersen, Minna Olesen og Bent Petersen 

 Den 15. november afholder Danske Ældreråd ældrepolitisk konference i Vingsted. På 

konferencen sættes der fokus på " Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - 

hvad er udfordringerne" 

 Den 29. november afholder Sundhedsstyrelsen en værdighedskonference i Middelfart. 

Konferencens titel er: "Hvordan skaber vi værdighed i ældreplejen?". Der ønskes en 

tilbagemelding på, hvem fra Seniorrådet der deltager i konferencen. 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Den 24. august 2018 blev der afholdt dialogmøde med Thyra Frank i Region 

Midtjylland. Minna Olesen og Bent Petersen deltog i mødet og giver en 

tilbagemelding 

Det var et rigtig godt og velorganiseret møde samt en positiv oplevelse at være sammen med 

en minister, som vidste hvad hun talte om. Mødet bød blandt andet på rundbordsdiskussioner 

vedrørende forskellige temaer. Der var en oplevelse af, at drøftelserne blev taget seriøst og 

der blev lavet en god opsamling, som forventes at blive taget med retur tur til Sundheds- og 

Ældreministeriet. 

  

Den 2. oktober 2018 afholder Danske Ældreråd temadag på Pejsegården i Brædstrup, 

hvor fokus er på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, 

kvalitetsstandarder med mere. Der ønskes en tilbagemelding på, hvem der deltager, 

ud over Anker Andersen, Minna Olesen og Bent Petersen 

Solveig Petersen ønsker også at deltage. Formanden sørger for at tilmelde til temadagen i 

Brædstrup. 

  

Den 15. november afholder Danske Ældreråd ældrepolitisk konference i Vingsted. På 

konferencen sættes der fokus på " Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - 

hvad er udfordringerne" 
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Følgende medlemmer fra Seniorrådet deltager i Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i 

Vingsted: 

 Henning Rasmussen 

 Solveig Petersen 

 Bent Kristensen 

 Kirsten Blume Schmidt 

 Minna Olesen 

 Poul Ole Pedersen 

 Anker Andersen 

 Inge Christensen 

Det besluttes, at deltagerne laver en tilbagemelding til formanden senest søndag den 16. 

september 2018 i forhold til, hvilke seminarer de ønsker at deltage i på konferencen.  

  

Den 29. november afholder Sundhedsstyrelsen en værdighedskonference i 

Middelfart. Konferencens titel er: "Hvordan skaber vi værdighed i ældreplejen?". Der 

ønskes en tilbagemelding på, hvem fra Seniorrådet der deltager i konferencen. 

Formanden Lillian Andersen og næstformanden Anker Andersen er tilmeldt. Andre fra 

Seniorrådet ønskede også at deltage, men der var lukket for tilmeldinger. Det aftales at 

formand og næstformand giver en tilbagemelding fra konferencen på mødet den 12. december 

2018. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Bilag 

 Program Danske Ældreråds ældrepolitiske konference 2018 

 Sundhedsstyrelsen - Hvordan skaber vi værdighed i ældreplejen 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_157_Bilag_1_Program_Danske_Aeldreraads_aeldrepolitiske_konference_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_157_Bilag_2_Sundhedsstyrelsen__Hvordan_skaber_vi_vaerdighed_i_aeldreplejen.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

158.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 10. oktober 2018. 

Beslutning 

Det besluttes af følgende punkter ønskes drøftet på næste møde: 

  

 Kvalitetsstandarderne for de kommunale akutfunktioner 

  

Der er et ønske om at få en repræsentant fra FOA, i form af for eksempel en 

tillidsrepræsentant, til at komme og fortælle om, hvordan hverdagen og virkeligheden ser ud 

som sygeplejerske, SOSU- assistent eller SOSU- hjælper i Hedensted Kommune.  

Bilag 

 Årshjul 2018 september 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_158_Bilag_1_Aarshjul_2018_september.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

159.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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27.69.40-P35-2-17 

160.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Der fremsættes bemærkning om, at det fortsat er en udfordring, at tidsrammen ikke 

overholdes. Dette tages til efterretning, men det pointeres, at der også skal være plads til de 

drøftelser og det behov for uddybninger, som kan opstå under et møde, og at sådanne 

situationer kan betyde, at den fastsatte tidsramme brydes. 
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Bilag 

 2018 15.08 Referat Seniorrådet 

 Årsberetning fra Hjortshøj Care 

 Følgende punkter ønskes drøftet på det fælles dialogmøde med Udvalget for Social 

Omsorg 

 Høringssvar til Demensstrategi fra seniorrådet august 2018 

 Seniorrådets budget - år til dato 

 Program Danske Ældreråds ældrepolitiske konference 2018 

 Sundhedsstyrelsen - Hvordan skaber vi værdighed i ældreplejen 

 Årshjul 2018 september 

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_149_Bilag_1_2018_1508_Referat_Seniorraadet.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_151_Bilag_1_Aarsberetning_fra_Hjortshoej_Care.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_154_Bilag_1_Foelgende_punkter_oenskes_droeftet_paa_det_faelles_dialogmoede_med_Udvalget_for_Social_Omsorg.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_154_Bilag_1_Foelgende_punkter_oenskes_droeftet_paa_det_faelles_dialogmoede_med_Udvalget_for_Social_Omsorg.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_154_Bilag_2_Hoeringssvar_til_Demensstrategi_fra_seniorraadet__august_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_156_Bilag_1_Seniorraadets_budget__aar_til_dato.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_157_Bilag_1_Program_Danske_Aeldreraads_aeldrepolitiske_konference_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_157_Bilag_2_Sundhedsstyrelsen__Hvordan_skaber_vi_vaerdighed_i_aeldreplejen.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_158_Bilag_1_Aarshjul_2018_september.pdf
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