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27.69.40-P35-2-17 

161.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 10. oktober 2018. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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27.69.40-P35-2-17 

162.        Godkendelse af referatet fra den 12. september 
2018 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 12. september 2018. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 2018 12.09 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_162_Bilag_1_2018_1209_Referat_Seniorraadet.pdf
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163.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Herunder ønsker Seniorrådet en orientering om 

følgende: 

  

 Hvilke konsekvenser får budget 2019 for seniorområdet i Hedensted Kommune?  

 Graduering i forbruget af timeantal fra 2014 -2018 for borgere, der modtager personlig 

og praktisk hjælp på Frit Valgs - området, jf. bilaget side 7 

 Det risikobaserede tilsyn på sygeplejen, hvor der er kommet en påbud i forhold til 

medicinhåndtering 

 Status på ændringer i tilsyn med hjemmeplejen jf. Serviceloven §151. Hvordan handles 

der i forhold til dette i Hedensted Kommune? 

 Seniorrådets budget 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Hvilke konsekvenser får budget 2019 for seniorområdet i Hedensted Kommune?  

2. behandling af Budget 2019 pågår i dag den 10. oktober, hvor de forskellige forslag skal til 

afstemning. Der er ingen af forslagene, der direkte forringer servicen i Social Omsorg. Der er 

reduktioner, som Social Omsorg vil have en andel i f.eks. reduktion med 1 mio. kr. i 

aktivitetsbestemt medfinansiering. I forhold til reduktion af det administrative personale, så 

foreligger der ikke noget konkret på nuværende tidspunkt i forhold til, hvor og hvordan 

reduktionerne kommer til at ske. 

  

Der ligger også mange positive tiltag i Budget 2019. Herunder eksempelvis: 

 Demenspakker - 1 mio. kr. i 2019 samt 1 mio. kr. i 2020 - til demensvenlig indretning 

af kommunens plejehjem 

 300.000 kr. til renovering af køkkenet på Birkelund Plejehjem 

 Opførelse af et demenscenter - 10,5 mio. kr. 

 Demens venlige plejehjem 1 mio. kr. i år 2019 og 2020. 

  

Graduering i forbruget af timeantal fra 2014 -2018 for borgere, der modtager 

personlig og praktisk hjælp på Frit Valgs - området, jf. bilaget side 7 

Der er lavet en anden graduering efter, at man er overgået fra enkeltydelser til pakker. Der er 

ændret i kvalitetsstandarderne, som fordre at borgerne skal deltage mere selv end tidligere. 

Medarbejderne er til for at hjælpe borgerene til at kunne mest muligt selv. 

  

Det risikobaserede tilsyn på sygeplejen, hvor der er kommet en påbud i forhold til 

medicinhåndtering 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

10. oktober 2018 
Formand:  

 

Sidetal:  7 

 
Der har været forskellige tilsyn herover året. Emnet tilsyn sættes på som et selvstændigt 

punkt på næste dagsorden. 

  

Status på ændringer i tilsyn med hjemmeplejen jf. Serviceloven §151. Hvordan 

handles der i forhold til dette i Hedensted Kommune? 

Som det er i dag har kommunerne pligt til at føre tilsyn med, hvordan de sociale opgaver 

løses. Det gælder både i forhold til indhold af tilbud og måden, opgaverne løses på. Derfor skal 

kommunerne føre eksternt tilsyn med plejehjem, i plejeboliger og lignende. Der er fremsat 

forslag om nedlæggelse af de eksterne tilsyn i kommunerne. Det afventes om forslaget går 

igennem. Såfremt ændringsforslaget vedtages, genoptages drøftelsen i Seniorrådet. 

  

Seniorrådets budget 

Drøftet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Budgetforslag 2019 Bemærkninger Social Omsorg 

 Retsinformation Serviceloven §151 

  

Bilag/Punkt_163_Bilag_1_Budgetforslag_2019_Bemaerkninger_Social_Omsorg.pdf
Bilag/Punkt_163_Bilag_2_Retsinformation_Serviceloven_151.pdf
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164.        Orientering- Opsamling på borgermøderne og FN's 
Internationale Ældredag 

Beslutningstema 

Der laves en opsamling fra dagens morgenmøde med Udvalget for Social Omsorg. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet var begejstrede over det flotte fremmøde på borgermøderne og det er blevet rost, 

at møderne er blevet holdt i lokalområderne. Det har bredt sig som ringe i vandet i 

lokalsamfundene, at borgerne er blevet spurgt i forhold til, hvad værdighed er for dem. 

Det har også været meget positivt, både for Seniorrådet og borgerne, at politikerne har 

deltaget i møderne, og at de har været aktivt lyttende og oprigtigt interesserede i drøftelserne.  

Alt i alt har afholdelse af borgermøderne været et fantastisk godt tiltag og en succes. 

  

Det afsluttende møde på FN's Internationale ældredag kunne godt have været bedre besøgt, 

idet der også være en virkelig god oplægsholder. Der er dog flere faktorer, som kan have haft 

indflydelse på, hvorfor der ikke mødte så mange op i Stouby den 1. oktober 2018. 

  

Næste år kunne det overvejes, om der skal reklameres noget mere lokalt for tiltagene i 

forbindelse med FN's Internationale Ældredag. For eksempel ved at hænge opslag om 

arrangementet lokalt samt bruge infokanalerne, som borgerne kan se på deres TV.  

  

Det kunne også overvejes om FN's Internationale Ældredag skulle forankres mere lokalt, 

eksempelvis på plejehjemmene for at tiltrække flere deltagere. Dans og kaffebord kunne 

måske være med til at tiltrække deltagere ude fra. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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165.        Orientering - Drøftelse af kvalitetsstandarderne for 
de kommunale akutfunktioner  

Beslutningstema 

Der ønskes en drøftelse af kvalitetsstandarderne for de kommunale akutfunktioner. Herunder 

hvad er det de kommunale akutfunktioner skal kunne tilbyde. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen orienterede om Danske Ældreråds oplæg vedrørende kvalitetsstandarder for 

kommunale akutfunktioner. PDF filen fra Danske Ældreråds oplæg er vedlagt som bilag. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner 

 3._Kvalitetsstandarder_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018 

  

Bilag/Punkt_165_Bilag_1_Kvalitetsstandarder_for_de_kommunale_akutfunktioner.pdf
Bilag/Punkt_165_Bilag_2_3_Kvalitetsstandarder_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018.pdf
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166.        Bordet rundt 

Beslutning 

Bent Petersen oplyste, at der er iværksat motionstilbud til handicappede. Første mødegang var 

torsdag den 3. oktober, hvor borgere, personale og frivillige mødtes i Hedensted Centret. 

  

Lillian Andersen har været til konference om aktiv patientstøtte. Projekter har vist, at 

telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få en bedre livskvalitet og en bedre hverdag. 

Sygeplejerskerne som har deltaget i projektet har blandt andet kigget på, hvilke borgere der 

havde mange genindlæggelser og efterfølgende taget kontakt til og haft løbende kontakt med 

borgerne. Det har vist sig, at det i høj grad handler om tryghed for borgerne. Det at vide, at 

der er nogen der kontakter en eller man kan kontakte, hvis man har brug for det, skaber den 

fornødne tryghed, som er med til at mindske genindlæggelser. Den 21. november 2018 

afholdes der konferncen i København, hvor teamet er " Aktiv patientstøtte - et paradigmeskifte 

i sundhedsvæsenet". 

  

De af Seniorrådets medlemmer som deltog i indvielsen af det nye Rehab - og Akutcenter i 

Løsning, synes at det havde været en god oplevelse. 

  

I forbindelse med borgermøderne fremkom der et ønske om flere bænke i kommunen, således 

at ældre har mulighed for hvile sig lidt for eksempel i forbindelse med gåtur. Chefen for Social 

Omsorg bringer ønsket videre. 

  

Fraværende: Solveig Petersen 
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167.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden giver orientering om følgende: 

  

 Opfølgning på demensugens aktiviteter 

 Brobygger-sygeplejersker 

 Nyt fra Udvalget for Tværgående Politik - "Det gode seniorliv" 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Opfølgning på demensugens aktiviteter 

Der pågik mange forskellige aktiviteter på kommunens plejehjem i forbindelse med Huskeuge i 

uge 38. På Løsning Plejehjem var der blandt arrangeret erindringsdans, fremvisning af 

veteranbiler og motorcykler, der var musik og Centerrådet serverede pølser. På Møllebo 

Plejehjem i Rask Mølle var der også erindringsdans og på samtlige plejehjem, blev der serveret 

huskekager til beboerne. Flere af Seniorrådets medlemmer deltog om mandagen i Stouby 

Multihal, hvor blandt andet Mette Søndergaard holdt foredrag om "Livsgivende samvær, når 

demens snakker med".  

  

Brobygger-sygeplejersker 

Danske Regioner er kommet med et forslag om, at der skal oprettes et fælles kommunalt og 

regionalt korps, som skal hjælpe patienterne både før og efter udskrivning fra sygehuset. 

Korpset skal især have fokus på komplekse borgere. Pengene til korpset er ikke fundet endnu, 

men der er sået et frø. 

  

Nyt fra Udvalget for Tværgående Politik - "Det gode seniorliv" 

Formanden for Seniorrådet har sammen med Udvalget for Tværgående Politik været på 

ekskursion, hvor de blandt andet besøgte Generationernes Hus i Aarhus. Det er ikke bygget 

endnu, men meningen er, at beboerne skal bo på tværs af generationer og funktionsniveauer 

og herigennem skabe kendskab til hinanden, for derigennem at kunne støtte hinanden.  

Efterfølgende var udvalget på besøg i Odder, hvor man havde investeret i flytbare boliger, som 

kunne bruges i forbindelse med genhusning eller som midlertidige studieboliger. Afslutningsvis 

var udvalget i Horsens, hvor de kiggede på tryghedsboliger i Egebjerg. Tryghedsboligerne er 

blevet til i et samarbejde mellem Horsens Andelsboligforening og Horsens Kommune. Horsens 

Kommune har i forbindelse med etableringen af tryghedsboligerne ansat en social vicevært, 

der står til rådighed for beboerne. For at kunne leje en af tryghedsboligerne skal man være 

selvhjulpen.  
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Næste møde i Udvalget for Tværgående Politik afholdes den 25. oktober 2018, hvor der blandt 

andet samles op på senioranalysen.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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168.        Orientering - Temadrøftelser 

Beslutningstema 

På dagens møde skal Seniorrådet drøfte følgende:  

  

 De to bilag som blev udleveret på mødet den 12. september 2018 

 Ressourceprofiler for de enkelte medlemmer af Seniorrådet 

 Tilrettelæggelse af temadag/ intern seminardag for Seniorrådet, herunder 

o Indhold og emner 

o Tidsplan 

o Dato for afholdelse 

o Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en plan for afholdelse 

af dagen 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af - Lillian Andersen, Anker Andersen og Poul Ole 

Pedersen. Arbejdsgruppen vil tage udgangspunkt i de emner, der blev drøftet på temadagen 

den 20. februar 2018, og vil derudfra komme med nogle overordnede emner, som de øvrige 

seniorråds medlemmer kan komme med input og holdninger til. Arbejdsgruppen mødes den 7. 

november 2018 og inputs skal senest indsendes til arbejdsgruppen den 6. november 2018. 

Udover ovenstående ønskes der på temadagen en drøftelse af årshjulet, hvordan Seniorrådet 

drager bedst mulig nytte af hinandens ressourcer samt en holdningsdrøftelse. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen 
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169.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

 Tilbagemeldinger fra de deltagere som deltog i Danske Ældreråds temadag på 

Pejsegården i Brædstrup den 2. oktober 2018 

 Oversigt over fordeling af workshops i forbindelse med Danske Ældreråds ældrepolitiske 

konference i Vingsted den 15. november 2018, hvor der sættes fokus på " Det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen - hvad er udfordringerne?" 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Punktet udsat til næste møde. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 2._OEkonomi_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018 

  

Bilag/Punkt_169_Bilag_1_2_OEkonomi_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018.pdf
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170.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 14. november 2018. 

Beslutning 

Emnet tilsyn ønskes drøftet på næste møde.  

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Årshjul 2018 oktober 

  

Bilag/Punkt_170_Bilag_1_Aarshjul_2018_oktober.pdf
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171.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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172.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Tidsrammen blev igen overskredet, men der var en generel holdning til, at det havde været et 

godt møde. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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27.00.00-G01-134-18 

173.        Høring om ændring af navne fra plejecenter til 
plejehjem 

Beslutningstema 

Høring om ændring navne på plejecentre, så plejecentre bliver plejehjem. 

Sagsfremstilling 

Udvalget har drøftet mulighed for ændring af navnene for plejecentre til plejehjem. Baggrund 

for ønsket om ændringen er, at borgerne bor der, og at det derfor er borgernes hjem.  

Der har været en forespørgsel i Seniorrådet, som bakker op om ændringen. 

  

Det vil betyde, at stednavnene bibeholdes, men center skiftes med hjem. Da bygningerne 

indeholder flere aktiviteter end plejehjem, så vil stednavnet blive suppleret af 

aktivitetsbetegnelsen. 

  

For eksempel:  

 Birkelund plejehjem 

 Birkelund daghjem 

 Birkelund åbne aktiviteter 

  

Administrationen indstiller, 1. oktober 2018, pkt. 92: 

at navne for plejecentre skifter til plejehjem. 

 

Udvalget for Social Omsorg, 1. oktober 2018, pkt. 92: 

Indstilling godkendt. Sagen sendes til høring ved Seniorrådet.  

  

Fraværende: Bent Poulsen 

Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet afgiver høringssvar. 

Beslutning 

Seniorrådet godkender indstillingen. Seniorrådet udarbejder et høringssvar. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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Bilag 

 2018 12.09 Referat Seniorrådet 

 Budgetforslag 2019 Bemærkninger Social Omsorg 

 Retsinformation Serviceloven §151 

 Kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner 

 3._Kvalitetsstandarder_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018 

 2._OEkonomi_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018 

 Årshjul 2018 oktober 

 

Bilag/Punkt_162_Bilag_1_2018_1209_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_163_Bilag_1_Budgetforslag_2019_Bemaerkninger_Social_Omsorg.pdf
Bilag/Punkt_163_Bilag_2_Retsinformation_Serviceloven_151.pdf
Bilag/Punkt_165_Bilag_1_Kvalitetsstandarder_for_de_kommunale_akutfunktioner.pdf
Bilag/Punkt_165_Bilag_2_3_Kvalitetsstandarder_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018.pdf
Bilag/Punkt_169_Bilag_1_2_OEkonomi_DAE_temadag_Braedstrup_Aalborg_2018.pdf
Bilag/Punkt_170_Bilag_1_Aarshjul_2018_oktober.pdf
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