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68.        Godkendelse af referatet 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 17. februar 2020. 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 

Bilag 

 17.02.2020 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_68_Bilag_1_17022020_Referat_Seniorraadet.pdf
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69.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 11. marts 2020 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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70.        Orientering - magtanvendelse  

Beslutningstema 

Den 1. januar 2020 trådte de nye regler i kraft vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten. De nye regler i serviceloven omfatter voksne med betydelig og varigt 

nedsat funktionsevne, hvad enten det skyldes handicap eller demens. Dog er der forskel på, 

hvilke regler der gælder for den ene og den anden målgruppe. Demenskoordinator Marianne 

Røjgaard orienterer på mødet om de nye regler for seniorområdet. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Film om reglerne for brug af magt - formål, målgruppe og indhold vises. Filmen findes på 

Socialstyrelsens hjemmeside. 

"Håndbog om regler om brug af magt - overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk 

funktionsevne" udleveres. 

  

Demenskoordinator Marianne Røjgaard orienterer om de nye ændringer i 

magtanvendelsesloven, herunder at loven er inddelt i kapitler og målgrupperne er beskrevet. 

Desuden er der kommet øgede beføjelser i forhold til mennesker med demens. 

  

Nedenfor vises oversigt over kapitel 24 i Serviceloven om regler i forhold til magtanvendelse, 

der gælder fælles for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne: 
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"Magtanvendelse kan kun anvendes over for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk 

funktionsevne, herunder borgere, hvor en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne er 

en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. 

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må kun ske for at sikre borgerens 

omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på bo- eller 

dagtilbuddet eller hensynet til andre.  

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Det vil sige, 

hvis borgeren direkte modsætter sig foranstaltningen, forholder sig passivt eller ikke er i stand 

til at give informeret samtykke.  

Al magtanvendelse skal registreres og indberettes til myndighederne. Det vil sige både 

magtanvendelse, der er foretaget på baggrund af en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen 

og magtanvendelse, der er foretaget af personalet uden forudgående afgørelse. 

Før der foretages magtanvendelse, skal alle muligheder for at opnå borgerens frivillige 

medvirken være afprøvet. Magtanvendelse skal desuden altid stå i et rimeligt forhold til det, 

der ønskes opnået (proportionalitetsprincippet). 

Hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, skal man anvende disse 

(mindsteindgrebsprincippet). Magtanvendelse skal altid foretages så skånsomt og kortvarigt 

som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, så 

der ikke forvoldes unødige krænkelser eller ulempe (skånsomhedsprincippet)". 
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Magtanvendelse er den sidste udvej og er kun en mulighed, hvis det viser sig umuligt at løse 

situationen med en socialpædagogisk indsats. Der skal udarbejdes en forebyggende 

handleplan i forhold til, at der er foretaget en magtanvendelse. 

  

Der er en opmærksomhed på borgere, der kan ende i en "gråzone" eksempelvis borgere i 

Voksenhandicap som udvikler demens. 

  

Magtanvendelser registreres af personalet, der har foretaget indgrebet og det indberettes til 

personalelederen. Praksis justeres, så fremtidige magtanvendelser kan forebygges. 

Hvis der indberettes en magtanvendelse for en hændelse i en dagvagt og samme hændelse 

sker for samme borger i en aftenvagt skal der ikke indberettes endnu en magtanvendelsen, 

men det skal registreres på et bilagsskema med oplysning om bl.a. hvem, der har foretaget 

magtanvendelsen, hvornår det er sket samt antal gange. Oversigten skal indsendes den sidste 

dag i hver måned til den behandlende myndighed (Michael I. Bendixen/ Marianne Røjgaard).  

  

Det er personalet der i udvalgte tilfælde træffer afgørelse om, der skal foretages en 

magtanvendelse, hvilket kræver faglig refleksion og sætter store krav til deres vurderinger. 

  

Drøftelse af om tiden der bruges til registrering kunne bruges mere hensigtsmæssig ude hos 

borgeren. Marianne Røjgaard påpeger, at det er lovmæssigt bestemt og det er et 

arbejdsvilkår, at der skal foretages indberetninger/ registreringer og at det er vigtigt for at 

kunne se og følge udviklingen i forhold til, om man er på rette vej med handleplanerne/ om 

der gøres nok for at forebygge mod flere magtindgreb, hvis handleplanen ikke virker, hvilke 

tiltag skal så iværksættes osv. 

  

Tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger der ikke er et magtindgreb og kan anvendes 

hvis borgeren ikke modsætter sig: bl.a. ind- og udgangsalarmer, anfalds alarmer, 

sengecensorer samt sporings- og pejlingssystemer/ GPS.   

  

En underskrevet Fremtidsfuldmagt træder kun i kraft, hvis borgeren ikke går imod en 

beslutning. 

  

Der spørges ind til hvad der fysisk må gøres i forhold til borgere der går fra stedet: der kan 

sættes forsænkere på døre og vinduer, bevægelsescensorer og anvendelse af GPS. 

  

Der afholdes på nuværende tidspunkt neuropædagogisk sygeplejeworkshops hvor der 

undervises i at kunne handle i akutte situationer i forhold til meget komplekse borgere. Dette 

tiltag skal understøtte forebyggelse af magtanvendelse i kommunen. 

  

Det svinger antalsmæssigt rigtig meget, hvor mange magtanvendelser vi modtager hver 

måned - i 2019 modtog vi ca. 150 i alt. 

  

Drøftelse af udfordringen med de mange forskellige medarbejdere der kommer ude hos den 

enkelte borger. Dette tages med som et punkt til dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg 

den 4. maj 2020. 
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Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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71.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg orienterer om følgende: 

  

  

Seniorrådet ønsker en orientering om følgende: 

 Status på opgaver for medarbejderne i Den Sociale Dimension efter den 1. marts 2020. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Corona fylder alt lige nu og der iværksættes flere tiltag for at inddæmme smitterisikoen, både 

af hensyn til borgerne, men også personalet. Desuden appelleres der til at udvise 

samfundssind og tages hensyn. 

  

Det handler meget om adfærd. Derfor er der også på plejehjemmene opsat plakater med 

informationer og vejledninger til, hvordan man skal agere og forholde sig. Ved indgangen til 

eksempelvis et plejehjem vil pårørende skulle afspritte hænder, gå direkte til den pårørende de 

skal besøge og direkte ud igen, når besøget er afsluttet. De åbne aktiviteter lukkes ned og de 

frivillige, kan heller ikke længere komme på plejehjemmene. Disse tiltag iværksættes i løbet af 

de næste par dage. I forhold til daghjemmene så afventer man situationen. Borgere kommer 

heller ikke til at deltage i aktiviteter, hvor der er mere end 20 deltagere. Alternativ kan større 

grupper deles op i mindre grupper, således der bliver færre end 20 deltagere.  

  

Samme tiltag er gældende for personalet i Social Omsorg, hvor møder med 20 deltagere eller 

flere aflyses. I det hele taget kigges der på, om møderne for medarbejderne i Social Omsorg 

kan organiseres anderledes. 

  

Kigges der på kapaciteten i forhold til borgerne, så kan Social Omsorg komme i en situation, 

hvor det eksempelvis skal prioriteres, hvem der kan tages ind på Rehab. – og Akutcentret. 

Alternativt kigges der på om der kan opbygges kapacitet andre steder, eksempelvis der hvor 

der er ledige ældreboliger. Daghjemmene kan også være en mulig kapacitet. 

  

Lederne i Social Omsorg skal også kigge ind i de personalemæssige forhold; nedskaleretaf 

opgaver pga. COVID-19, flytte personaler, ændre arbejdstider mm. 

  

Såfremt der skal nedskaleres, vil det i første omgang være på praktisk hjælp. 
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Der informeres løbende på kommunens hjemmeside, Facebook, Medarbejdernettet, Dialognet 

og de virtuelle recptioninster. Har Seniorrådet nogle informationskanaler, må de meget gerne 

gøre brug af dem, og de må også meget gerne appellere til aflysning og udsættelse af 

arrangementer.  

  

Situationen omkring COVID-19 sættes på kommuneledelsesmøde i morgen torsdag den 12. 

marts, hvor der appelleres stærkt til samfundssind og aflysning af større arrangementer. 

Desuden vil chefen for Social Omsorg tage Seniorrådets forespørgsel med, i forhold til om 

kommunen vil komme med en anbefaling i forhold til afholdelse af generalforsamlinger, da det 

på nuværende tidspunkt og fremadrettet er højsæson for generalforsamlinger. 

  

Ovenstående information blev givet den 11. marts. 

Der er siden sket en lang række andre tiltag, som går ud over de nævnte tiltag i referatet fra 

seniorrådsmødet den 11. marts. 

  

Status på opgaver for medarbejderne i Den Sociale Dimension efter den 1. marts 

2020. 

Punktet udsættes til næste møde. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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72.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Seniorrådsmedlem Inge Christensen deltog sammen med en pårørende i et møde med 

Kørselskontoret og PP Busser i går tirsdag den 10. marts. Chefen for Social Omsorg havde 

skrevet til Kørselskontoret i forhold til de udfordringer, som Seniorrådet er bekendt med.  

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor situationerne og udfordringerne blev belyst og talt 

igennem. Der er sendt et referat fra mødet til chefen for Social Omsorg. Der er aftalt et møde 

om 3 måneder, hvor der følges op på, hvordan det er gået.  

Lukningen af broen i Tørring har givet store problemer i forhold til kørsel med borgere. 

Seniorrådsmedlem Bent Petersen har, som kontaktperson for Kildevældet og Kirkedal 

Plejehjem, besøgt Karin Emig, som er den nye leder af Kildevældet og Kirkedal Plejehjem. Det 

var er et positivt møde, og hun er glad for at være der. 

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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73.        Drøftelse - Emner som Seniorrådet foreslår drøftet 
på fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg den 4. maj 
2020  

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte om de har nogle fokuspunkter eller forslag til budget 2021. 

Fokuspunkterne/forslagene bringes videre til fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg, 

som afholdes den 4. maj 2020.  

Derudover skal Seniorrådet drøfte, om der er andre emner, de ønsker at drøfte med Udvalget 

for Social Omsorg på fællesmødet den 4. maj 2020. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Følgende punkter ønskes drøftet med Udvalget for Social Omsorg: 

 Demensbyggeri 

 Hvordan arbejdes der målrettet på at få et team til borgeren i hjemmet? 

 Faglige fokusområder for tilsyn 

 Tilbud om helbredstjek af alle ved 67 år 

 Opfylder pakkerne behovet? 

 Bevarelse af Klippekortet 

 Kvalitetsstandarder før økonomi 

  

Følgende punkt ønskes drøftet på dialogmødet den 31. august  

(Punktet skrives på Årshjulet) 

  

 Udmøntning af Pårørendepolitikken  
  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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74.        Drøftelse - mulighed for afholdelse af fremmødevalg 
i forbindelse med valg til Seniorrådet 2021  

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet præsenterer et oplæg vedrørende muligheden 

for at afholde den kommende seniorrådsvalg 2021 som fremmødevalg. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Udfordringer og økonomi drøftet. Den store udfordring i forbindelse med et eventuelt 

fremmødevalg er, at der skal være 24 valgsteder, der indretningsmæssigt skal tilpasses 

forholdene. Der vil være valgsteder, hvor der vil komme meget få borgere. 

  

Punktet tages på til drøftelse på næste møde.  

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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75.        Drøftelse - besøgsrunde på plejehjemmene samt 
Hjælpemiddeldepotet 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal beslutte, hvordan de tænker besøgsrunden til plejehjemmene skal 

organiseres. Der er flere muligheder, herunder at det opdeles geografisk: 

  

1. besøgsrunde 

Birkelund Plejehjem - Juelsminde 

Kirkedal Plejehjem - Rårup 

Kildevældet Plejehjem - Hornsyld 

  

2. besøgsrunde 

Nederbylund Plejehjem - Tørring 

Nedergården Plejehjem - Uldum 

Møllebo Plejehjem - Rask Mølle 

  

3. besøgsrunde 

Løsning Plejehjem - Løsning 

Øster Snede Plejehjem - Øster Snede 

Bøgely Plejehjem - Hedensted 

Hjælpemiddeldepotet - Løsning 

  

En anden mulighed er at søge inspiration fra den besøgsrunde som Udvalget for Social Omsorg 

var på i april 2019, hvor besøgene var fordelt over fire dage. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Den bedste model vil være at dele besøgene op over tre dage, men på grund af den 

nuværende situation udsættes planlægningen af besøgsrunden på ubestemt tid. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen 
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76.        Orientering ved formand og næstformand 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Status på fællesmødet vedrørende seniorbofællesskaber 

 Opsamling på mødet om Pårørendepolitikken i Hedensted den 18. februar 2020 

 Drøftelse af et eventuelt større arrangement i forbindelse med FN's Internationale 

Ældredag den 1. oktober 2020 

 Orientering om fundraising kursus  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på fællesmødet vedrørende seniorbofællesskaber 

Foreløbigt er mødet planlagt til at skulle afholdes den 25. maj kl. 18.30 i Daugård Multihal, 

hvor antropolog og forsker ved Arkitektskolen i København Max Pedersen, kommer og holder 

et oplæg om seniorbofællesskaber. Økonomien er på plads og der er søgt og bevilliget §18 

midler. Pensionist Højskolen giver kaffen, så det der skal afklares er betaling af leje af hallen. 

Danske Seniorer har tilkendegivet, at de også gerne vil give et økonomisk tilskud. Kommunen 

bidrager med udarbejdelse af flyers og PR materiale samt administrativt support. Næste møde 

i arbejdsgruppen er den 23. april. Formanden for Seniorrådet orienterer politikkerne om tid og 

sted og om, hvor langt arbejdsgruppen er i processen. 

  

Opsamling på mødet om Pårørendepolitikken i Hedensted den 18. februar 2020 

Der var et pænt fremmøde. Generelt var det et rigtig godt møde med mange gode dialoger og 

både gode og mindre gode historier. En del efterspurgte én indgang til kommunen i forhold til 

at få den hjælp og støtte, som de som pårørende har brug for. Nogle gav også udtryk for, at 

der ofte var alt for mange forskellige medarbejdere inde over, eksempelvis i forbindelse med 

pleje eller praktisk hjælp. 

  

Drøftelse af et eventuelt større arrangement i forbindelse med FN's Internationale 

Ældredag den 1. oktober 2020 

Arbejdet, i forhold til afholdelse af et større arrangement i forbindelse med FN’s Internationale 

ældre dag, skal igangsættes i god tid, såfremt der skal bookes en oplægsholder og søges om 

økonomiske midler.  

Der blev på mødet stillet et forslag om at lave noget lokalt på plejehjemmene, da der mange 

steder allerede foregår nogle ting i forhold til at markere FN’s Internationale Ældredag. 

Fremgangsmåden kunne være Seniorrådet tager kontakt til det plejehjem, hvor det enkelte 

medlem er kontaktperson, og bakker om de tiltag der arrangeres lokalt på plejehjemmet. 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

11. marts 2020 
Formand:  

 

Sidetal:  

17 

 
Tanken bag at støtte op om lokale initiativer er, at det bliver mere nærværende, og at flere af 

beboerne på plejehjemmene får større mulighed for at deltage. 

Et tredje forslag var at afholde en form for messe, hvor forskellige aktører inden for 

seniorområdet kunne få en stand. 

Der var også forslag om at afholde et større arrangement, hvor fokus kunne være at samle 

mere raske og rørige seniorer og ældre, som ikke bor på plejehjem.  

 

Det overordnede tema for FN’s Internationale Ældredag er ikke meldt ud endnu. Temaet 

kommer som regel i april/maj. Seniorrådet beslutter at afvente temaet og derefter træffe 

beslutning om, hvorvidt der skal afholdes ét stort arrangement eller lokale arrangementer på 

plejehjemmene. Afholdelse af FN’s Internationale Ældredag sættes på til mødet i april. 

  

Orientering om fundraising kursus 

Formanden for Seniorrådet har deltaget i et kommunalt fundraising kursus. Kurset var et tilbud 

til alle der ansøger om §18 midler. På kurset var der en rigtig god gennemgang af, hvilke 

muligheder der er for at søge om støtte og midler. 

Kurset var arrangeret efter ønske fra dem, der ansøger om §18 midler. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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77.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Overblik over Seniorrådets deltagelse i seminarerne på Danske Ældreråds 

ældrepolitiske konference i Nyborg den 28. april 2020 

 Tilbagemelding fra Danske Ældreråds temadag den 3. marts 2020.  

o Er der nogle at temaerne som Seniorrådet kan brug og arbejde videre med? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Overblik over Seniorrådets deltagelse i seminarerne på Danske Ældreråds 

ældrepolitiske konference i Nyborg den 28. april 2020 

Formanden for Seniorrådet har tilmeldt Seniorrådets medlemmer til de forskellige seminarer, 

og der skulle gerne være kommet en bekræftelse via email til hvert enkelt medlem af 

Seniorrådet. Da formanden ikke deltager i konferencen eller i repræsentantskabsmødet den 

27. april er næstformanden tovholder. 

  

Tilbagemelding fra Danske Ældreråds temadag den 3. marts 2020.  

o    Er der nogle at temaerne som Seniorrådet kan brug og arbejde videre med? 

 Forebyggelse – Helbredcheck af borgere v/67 og efterflg. handlingsplan 

 En del af det der blev fremlagt på temadagen var gentagelser.  
  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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78.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 15. april 2020. 

Beslutning 

Følgende punkter sættes på dagsordenen til den 15. april 2020: 
  

 På næste møde vil Seniorrådet gerne høre noget om velfærdsteknologi samt drøfte den 

etiske debat om velfærdsteknologi. Det undersøges om velfærdsteknologikonsulent Ida 

Marie Nørgaard Damgaard har mulighed for at deltage i mødet. Såfremt hun ikke har 

mulighed for at deltage, undersøges det om leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og 

Træning, Pernille Agerbo Frydensbjerg, har mulighed for at deltage i forhold til 

forebyggende initiativer 

 Forberedelse af mødet med Udvalget for Social Omsorg 

  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 

Bilag 

 Årshjul 2020 marts 

  

Bilag/Punkt_78_Bilag_1_Aarshjul_2020__marts.pdf
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79.        Eventuelt 

Beslutning 

Formanden orienterer om, at Borgermødet i Tørring den 12. marts er aflyst på grund af 

smitterisiko ved coronavirus. Forhåbningen er, at der inviteres til et nyt borgermøde senere. 

Der vil komme information ud på hjemmesiden og Facebook hurtigst muligt.  

Derudover sendes der en mail til de borgere, der havde tilmeldt sig pr. mail og de personer, 

der skulle hjælpe til. 

Der er blevet afholdt to rigtig gode borgermøder i Juelsminde og Hedensted, hvor mange 

borgere har mødt op og givet deres input til en ny politik. Arbejdet vil fortsætte med at få alle 

de gode idéer omsat til en god og brugbar Pårørendepolitik for Hedensted Kommune. 

  

Et af seniorrådets medlemmer kunne fortælle en positiv historie om en borger, der efter mødet 

med den kommunale hjemmepleje efter en sygehusindlæggelse, er skiftet fra privatleverandør 

til den kommunale hjemmepleje. 

Den kommunale palliative indsats får også meget stor ros.  

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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80.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde med gode orienteringer. Det er fornuftigt at der tages beslutning 

om, at de forskellige ting udskydes/aflyses i forhold til situationen omkring Coronavirus. Stor 

ros til chefen for Social Omsorg, for at han tog sig tid til at komme forbi og give en orientering 

trods den pressede situation. 

Fraværende: Poul Ole Pedersen. 
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