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84.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 16. august 2017. 

Beslutning 

Godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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85.        Godkendelse af referatet fra den 21. juni 2017 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 21. juni 2017. 

Beslutning 

Godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 2017 21.06 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_85_Bilag_1_2017_2106_Referat_Seniorraadet.pdf
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86.        Orientering - Forebyggende hjemmebesøg 

Beslutningstema 

Forebyggende sygeplejerske Birgit Liengaard giver orientering omkring de nye retningslinjer 

for forebyggende hjemmebesøg. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en praksisnær guide til 

kommunerne om, hvordan de kan opspore de ældre, der har et særligt behov for en 

forebyggende indsats. Guiden fra Sundhedsstyrelsen samt kataloget med de nye 

kvalitetsstandarder (se side 7.) er vedhæftet som bilag.  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Forebyggende sygeplejerske Birgit Liengaard orienterede om de forebyggende hjemmebesøg i 

Hedensted Kommune. 

Den nye lov om forebyggende hjemmebesøg trådte i kraft den 1. januar 2016. Der har været 

usikkerhed om, hvordan den skulle bruges, og derfor var anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen 

længe ventet. Grunden til at anbefalingerne var forsinkede skyldes blandt andet, at der havde 

været en del etiske og juridiske spørgsmål i forhold til, hvordan man må opspore borgere i 

målgruppen. 

Forebyggerne i Hedensted Kommune vil meget gerne i kontakt med de +65 årige, og de har 

derfor udarbejdet en pjece, som er omdelt til de kommunale lægepraksis, bibliotekerne, 

Borgerservice, de kommunale plejecentre samt til øvrige samarbejdsparter. Indtil videre har 

de ikke modtaget henvendelser på baggrund af pjecen.  

På nuværende tidspunkt retter forebyggerne primært henvendelse til borgerne på baggrund tal 

fra Borgerservice. Disse tal er dog ikke retvisende i forhold til om borgeren er i målgruppen, da 

man ikke nødvendigvis er blevet enlig, fordi man ifølge folkeregistret bor alene på adressen. 

Der spørges ind til, om det kunne være en mulighed at tage telefonisk kontakt til de borgere, 

som ifølge Borgerservice er blevet alene. Telefonisk kontakt kunne være en god ide, da det 

måske vil være nemmere at argumentere for og forklare, hvorfra forebyggerne har deres viden 

om, at vedkommende er blevet alene, og derud fra hjælpe borgerne videre. Det sammen 

kunne være en mulighed for borgere, hvor ægtefællen er flyttet på plejehjem. Der er nogle 

borgere, der er nemmere at skabe kontakt til end andre, eksempelvis dem der har mistet og 

dem, hvor ægtefællen er flyttet på plejehjem. Forebyggerne fastslår, at ingen er vigtigere end 

andre og der kan være mange årsager til, at man har brug for hjælp. Behovet for hjælp også 

er forskelligt. Andre tiltag der er sat i værk for at opspore borgere i målgruppen er, at såfremt 

en borger på +65 afslutter et rehabiliteringsforløb, vil vedkommende også automatisk blive 

tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Desuden reageres der altid på henvendelser fra familie, 

frivillige, venner, ansatte m.fl. 
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Der er et stort ønske om at komme i kontakt med dem, der har det største behov. Desværre 

er det også oftest dem, der er sværest at komme i kontakt med. Det er altid nemmere med de 

borgere, der selv kan og som er i stand til at klare sig selv. 

Seniorrådet spørger ind til, om det kunne være en idé at arbejde tættere sammen med 

præsterne i kommunen, da det også er et af de initiativer, der nævnes i guiden med henblik på 

opsporing af borgere i målgruppen. Seniorrådet har kendskab til, at det i Hedensted har været 

en stor succes, når præsterne har arrangeret aftener for enlige, idet der ca. er 100 deltagere 

en gang om måneden 

Desuden mener Seniorrådet, at det kunne være en god idé med en annonce omkring 

forebyggende hjemmebesøg i Ældre Sagens blad, da det måske kunne skabe noget 

opmærksomhed omkring kommunens tilbud. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Ole Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Guide til forebyggende hjemmebesøg - Sundheds- og Ældreministeriet 

 Katalog for Kvalitetsstandarder 2017 
 Forebyg_hjemmebesøg_+65år 

  

Bilag/Punkt_86_Bilag_1_Guide_til_forebyggende_hjemmebesoeg__Sundheds_og_Aeldreministeriet.pdf
Bilag/Punkt_86_Bilag_2_Katalog_for_Kvalitetsstandarder_2017.pdf
Bilag/Punkt_86_Bilag_3_Forebyg_hjemmebesoeg_65aar.pdf
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87.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering.  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Personale 

Leder af Velfærdsrådgivningen Dorthe Lykke Nielsen er fratrådt pr. 1/8 -2017 for at tiltræde 

som koncerndirektør for Sundhed og Omsorg i Fåborg - Midtfyn Kommune. På nuværende 

tidspunkt varetager René G. Nielsen ledelsen af Velfærdsrådgivningen sammen med de to 

afdelingsledere. Det forventes først, at der bliver ansat en ny leder af Velfærdsrådgivningen i 
det nye år.  

Ældreboligområdet 

Der er iværksat en analyse af ældreboligområdet som Thomas Frank, leder af HR & Analyse, er 

tovholder på. Analysen har fokus på ældres forventninger, ønsker og behov i forhold til 

ældreboliger. Derudover kigges der på, om disse er forandret og hvordan ser de ud i fremtiden 

samt om kommunens boligmasse lever op til forventningerne. Man vil gerne involvere 

Seniorrådet i processen, og emnet ældreboligområdet sættes på dagsordenen til september 
mødet.  Der ønskes blandt andet en drøftelse af: 

         Om der behov for boliger til ældre eller ældreboliger, da der er en stor forskel 

         Er der noget der ikke harmonerer og hvad kan vi gøre anderledes? 

         Hvad er det for en virkelighed borgerne ser og oplever? 

Der ses flere og flere ikke kommunale initiativer til anderledes boligformer for ældre bl.a. i 
større byer – kunne der være inspiration at hente her? 

Plejeboligerne ikke er en del af analysen. 

Budgetlægning 
Den 22.08.2017 afholder Byrådet budgetseminar. 

Udvalget for Social Omsorg havde udvalgsmøde mandag den 14.08.2017, hvor bl.a. 
budgetlægningen var på dagsordenen.  

I henhold til Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med 

henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet har udvalget drøftet, om der på 
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udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 

2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser.  

  

Administrationen har fremsendt nedenstående anlægsønsker for år 2018, i alt kr. 1,1 mio. kr. 

  

- Køkkeninventar: Kr. 300.000 

Nedslidning af maskiner produktionskøkkener, så der skal foretages udskiftning af større 

maskiner/produktionsudstyr. Det berører bl.a. blæstkøler, dampgryder (30 – 50 l ), combiovne 

og kipsteger, kaffeanlæg, røremaskine. 

- Bygningsforbedring ved Fønix (beskæftigelsestilbud til voksne handicappede i Hornsyld): kr. 

550.000 

Lokalerne ved Fønix er placeret på hver sin side af køkkenet, og af hygiejnehensyn må 

borgerne ikke gå gennem køkkenet. Det betyder, at lokalerne kun kan benyttes, hvis borgerne 

går ud for at gå ind igen. Det er i forhold til denne målgruppe både praktisk og pædagogisk 

meget uhensigtsmæssigt. Derfor bruges lokalerne ikke i dag. Der er et væsentligt behov for 

anvendelse af lokalerne, da antallet af borgere og målgruppens forskellighed nødvendiggør en 

bedre opdeling i grupper. 

Udgifterne vil dække en glasforbindelsesgang. 

  

- Indeklima ved administrationen for Voksenhandicap og støtteteamet ved Skolegade 10, 

Løsning (Porten): 250.000 kr. 

Der er gennem lang tid arbejdet med forbedring af indeklimaet i Porten. Erkendelsen ved 

Teknisk Afdeling er nu, at der skal foretages opsætning af udluftningsanlæg. Den estimerede 

udgift er 250.000 kr. 

Da Hedensted Kommune lejer bygningen med en lejekontrakt til og med 2020, så er der tænkt 

i et anlæg, som let kan pilles ned og bygningen reetableres.  

Åben Hus arrangement i Social Omsorg 

Den 2. november fra kl. 13.00 -17.00 afholdes det Åben Hus arrangement i Social Omsorg. 

Der vil blive annonceret i lokalaviserne, på nettet, via plakater med videre. Hele 
arrangementet foregår med hensynstagende til beboerne de enkelte steder. 

Velkomstpakker 

Mad & Måltider og frivillighedskoordinater i Social Omsorg, har taget initiativ til en indsats 

omkring ensomme ældre i ældreboligerne omkring kommunens plejecentre. Indsatsen kaldes 

”Velkomstpakker”. 

  

Formål: 

 Skabe en personlig kontakt til nye indflyttere i ældreboligerne omkring plejecentrene 

 Forbygge ensomhed 

 Netværksdannelse lokalt 

 Nedbryde barrierer/ fordomme i forhold til at komme på plejecentrene 

 Finde potentielle nye borger til aktiviteterne 

 Orientere om generelle frivillige tilbud i nærområdet 
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 Muligvis rekruttering af frivillige 

 Introduktion til caféerne på plejecentret og synliggøre muligheder deri 

 Forebygge underernæring i form at konkrete tilbud, herunder fællesspisninger 

Proceduren: Cirka 14 dage efter indflytning i ældrebolig, vil der komme en medarbejder fra 

plejecentreret og invitere borgeren på en middag på plejecentreret. Efterfølgende vil 

samarbejdet overgå til stedets frivillige i forhold til at inddrage borgeren i aktiviteter med 
videre. 

De nye kvalitetsstandarder 

I forbindelse med implementering af de nye kvalitetsstandarder ændres hele 

afregningsmodellen fra enkeltydelser til pakkeafregning. Det forventes, at overgangen sker pr. 

01.01.2018. Modellen forventes indført således at nuværende borgere overgår til den nye 
afregningsmodel efterhånden som de revisiteres. 

Implementering af den nye afregningsmodel kræver en stor uddannelsesindsats, da det 

involverer mange medarbejdere fra blandt andet Frit Valg, Velfærdsrådgivningen og 

Voksenhandicap. Der er tale om en helt ny måde at tænke ydelser på, idet pakkerne giver 

mulighed for at tage udgangspunkt i borgeren og de tildelte ydelser i pakken, fremfor specifikt 

visiterede ydelser. Dette åbner op for at borgeren og medarbejderen sammen kan beslutte, 

hvad borgeren gerne vil have lavet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Ole Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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88.        Orientering ved formanden for Seniorrådet  

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering om følgende:  

  

 Evaluering af studieturen til Karolinelundscentret i Gjern 

 Studieturen til demenslandsbyen i Svendborg mandag den 9.oktober 2017 - hvem fra 

Seniorrådet deltager? 

 Seniorrådet er inviteret til at deltage i midtvejsstatus for BPSD - projektet, hvor 

Sundhedsstyrelsen kommer med et oplæg. Det foregår torsdag den 14. september 2017 – 

kl. 16.30 i Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning - hvem fra Seniorrådet deltager? 

 FN's Internationale Ældredag, herunder drøftes følgende:  

o Programmet for dagen 

o Status på arrangementet 

o Mulige frivillige hjælpere 

 Status på Seniorrådsvalget 2017 

 Afklaring af mulige datoer for afholdelse af orienteringsmøder i forbindelse med 

Seniorrådsvalget 

 Afklaring på opslåede stillinger i Social Omsorg 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Formanden for Seniorrådet orienterede om følgende: 

  

Evaluering af studieturen til Karolinelundscentret i Gjern 

Alle var enige om, at det havde været en fantastisk dag og en meget livsbekræftende 

oplevelse. Desuden tilkendegav Seniorrådet, at det var rart at opleve det sammen med 

Udvalget for Social Omsorg således, at de har et fælles udgangspunkt for videre dialog. 

  

Studieturen til demenslandsbyen i Svendborg mandag den 9. oktober 2017 

Følgende medlemmer af Seniorrådet deltager: Solveig Petersen, Jens Peter Rasmussen, Anker 

Andersen, Minna Olesen og Elin Kristensen. Formanden undersøger, hvem af de fraværende 

der deltager. Formanden deltager ikke. 

  

Seniorrådet er inviteret til at deltage i midtvejsstatus for BPSD - projektet, hvor 

Sundhedsstyrelsen kommer med et oplæg. Det foregår torsdag den 14. september 2017 

– kl. 16.30 i Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning - hvem fra Seniorrådet deltager? 

Følgende medlemmer fra Seniorrådet deltager - Lillian Andersen, Elin Kristensen, Anker 

Anderesen og Kirsten Blume Schmidt 
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FN's Internationale Ældredag, herunder drøftes følgende  

 Programmet for dagen - der foreligger et foreløbigt program til dagen, uddelt på dagens 

møde. Udkast til programmet er vedhæftet referatet. 
 Status på arrangementet – formanden gav status på arrangementet 
 Mulige frivillige hjælpere - formanden har rettet henvendelse til Ældre Sagens 

koordinationsudvalg og forespurgt, om de vil bidrage med et kort oplæg om, hvilke 

social arrangementer og aktiviteter Ældre Sagen tilbyder. Desuden har formanden 

spurgt, om de vil bidrage med økonomi og frivillige hjælpere til dagen. Der afventes 

svar senere i dag. Der foreligger også mulighed for at søge §18 midler. Såfremt de 

afsøgte muligheder for at rejse midler ikke lykkes, dækker Social Omsorg udgifterne, 

således det ikke bliver nødvendigt med deltagerbetaling. 
  

Status på Seniorrådsvalget 2017 

Der er udsendt referat fra det sidste møde i arbejdsgruppen. Der bliver lavet en valgpjece, 

som trykkes i 1.000 eksemplarer til omdeling/udlevering. Seniorrådet er udover dette blevet 

opfordret til at lave læserbreve, således der kommer mere fokus på Seniorrådsvalget. 

  

Der vil blive annonceret om informationsmøderne i lokalaviserne, Hedensted og Tørring, de 

næste to uger. Informationsmøderne afholdes således: 

 Den 5. september afholdes der møde i Tørring fra 16.00-17.30. På mødet deltager 

Lillian Andersen, Anker Andersen, Solveig Petersen og Jens Peter Rasmussen 

 Den 7. september afholdes der møde i Juelsminde fra 16.00 - 17.30. På mødet deltager 

Lillian Andersen, Anker Andersen og Solveig Petersen 

 Den 11. september afholdes de møde i Hedensted fra 16.00 - 17.30. På mødet deltager 

Lillian Andersen, Anker Andersen, Solveig Petersen, Jens Peter Rasmussen, Elin 

Kristensen, Kirsten Blume Schmidt og Minna Olesen 

  

Informationsmøderne afholdes i frivillighusene i de respektive byer. Al information kommer til 

at stå i pjecen. Formanden spørger de fraværende, om de deltager i informationsmøderne. 

  

Der arbejdes stadig på at finde kandidater. 

Indtil videre har 2 – måske 3 af det nuværende Seniorråd takket nej til at genopstille. 

Kandidatlisterne skal afleveres til Hedensted Kommune senest den 18. september. 

Den 19. september afleveres stillerlisterne. Der bruges mellem 5-9 stiller og 9 kandidater samt 

2 suppleanter. Suppleant Eva Petersen fra Juelsminde stiller ikke op. Suppleant Vera Schmidt 

fra Hedensted er ikke afklaret.  

I forhold til stemmeafgivningen er det besluttet, at der stilles stemmeurner op på valgstederne 

i forbindelse med Kommunalvalget, hvor det vil være muligt at aflevere kuverten til 

seniorrådsvalget. 

  

Afklaring på opslåede stillinger i Social Omsorg 

Lillian Andersen redegjorde for svarene fra distriktsleder Christina Bjerking og områdeleder 

Birthe Thorborg Larsen vedrørende de opslåede stillinger i Social Omsorg. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Ole Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen.  

Bilag 
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 Referat fra mødet den 30.05.2017 vedr. seniorrådsvalget 2017 

 Seniorrådsvalg-2017-mand (2) 

 Seniorrådsvalg-2017-kvinde 
 Program for FN's internationale ældredag 2017 

  

Bilag/Punkt_88_Bilag_1_Referat_fra_moedet_den_30052017_vedr_seniorraadsvalget_2017.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_2_Seniorraadsvalg2017mand_2.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_3_Seniorraadsvalg2017kvinde.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Program_for_FNs_internationale_aeldredag_2017.pdf
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89.        Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Beslutningstema 

Der gives orientering omkring følgende: 

 Formands-/næstformandsmøde i Viborg den 28. august 2017.  

 Nyhedsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet deltager i formands-/næstformandsmødet i 

Viborg den 28. august. 

  

Formanden for Seniorrådet gav en kort orientering om indholdet i nyhedsbrevet fra DANSKE 

ÆLDRERÅD. 

Den 24. oktober afholder DANSKE ÆLDRERÅD ældrepolitisk konference i Vingstedcentret ved 

Vejle. Temaet for konferencen er ”Et sundt liv som ældre” og fokuserer på sundhedsfremme og 

forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde. Fra Seniorrådet deltager: Solveig 

Petersen, Minna Olesen, Anker Andersen, Elin Kristensen, Jens Peter Rasmussen og Kirsten 

Blume Schmidt. Formanden kontakter de fraværende i forhold til, om de ønsker at deltage i 

konferencen. Hvert af Seniorrådets medlemmer skal vælge to seminarer, som de ønsker at 

deltage i. Tilbagemeldingen sker til formanden på næste seniorrådsmøde. 

  

Den 4. september afholdes der Pårørendekonference på Hotel Nyborg Strand. Lillian Andersen 

er tilmeldt via Ældre Sagen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Program-Vingstedkonference-2017 

  

Bilag/Punkt_89_Bilag_1_ProgramVingstedkonference2017.pdf
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90.        Orientering ved demenskoordinator Marianne 
Røjgaard 

Beslutningstema 

Demenskoordinator Marianne Røjgaard giver orientering om den kommende demensstrategi. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Demenskoordinator Marianne Røjgaard orienterede om, hvad der rører sig på demensområdet. 

Hun præsenterede procesplanen for den kommende demensstrategi 2018 -2022. Hun 

orienterede om, at demens er et fast punkt på udvalgets dagsorden. På møderne drøftes 

forskellige temaer i forhold til, hvordan fremtidens demensstrategi skal se ud i Hedensted 

Kommune. Tanken bag temadrøftelserne med udvalget for Social Omsorg er, at der samles 

nogle fokusområder til en demensstrategi og at det bliver sammen med det nye udvalg, at 

demensstrategien udarbejdes. Sammen med Seniorrådet blev nogle af fordelene og ulemperne 

ved et eventuelt demensplejehjem drøftet, og her var der enighed om, at det er vigtigt at have 

fokus på det enkelte menneske, som er ramt af sygdommen. F.eks. skal hensynet til den 

demensramte borgere veje tungere end hensynet til de pårørende.  

  

Seniorrådet blev spurgt om, hvad de tænker i forhold til central/decentral placering af 

demenspladser, aflastning, daghjem med videre, og der var enighed om, at det kunne være en 

god idé med et fællesarrangement med udvalget for Social Omsorg, hvor dette kunne drøftes. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Procesplan for udarbejdelse af demensstrategi 2018-2022 

  

Bilag/Punkt_90_Bilag_1_Procesplan_for_udarbejdelse_af_demensstrategi_20182022.pdf
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91.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde mandag den 11. september 2017. 

Beslutning 

Det blev besluttet at følgende emner skal drøftes på mødet den 11. september 2017. 

 Valg af seminarer til DANSKE ÆLDRERÅDS ældrepolitiske konference den 24. oktober i 

Vingstedcentret. Temaet for konferencen er "Et sundt liv som ældre", og hvor der 

fokuseres på sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes 

arbejde. 

 Seniorrådsvalg 2017 - herunder opsamling på de afholdte informationsmøder i 

forbindelse med det kommende seniorrådsvalg 

 FN's Internationale Ældredag 

 Ældreboliger i Hedensted Kommune - Thomas Frank, leder af HR og Analyse deltager i 

drøftelsen 

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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92.        Bordet rundt 

Beslutning 

Anker Andersen deltager den 22.-23. august i seminar og bestyrelsesmøde i DANSKE 

ÆLDRERÅD på Hotel Nyborgstrand. Hovedtemaerne er: 

 Handleplanen 

 Bestyrelsens arbejdsform 

 Fordeling af emner blandt bestyrelsen 

 Henvendelse til ældreministeren med forslag til fordeling af satspuljen 2018 

 Holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 

  

Den 28. august deltager Anker Andersen i mødet i Regionsældrerådet i Viborg, hvor følgende 

bl.a. skal drøftes: 

  

 Akutfunktion i kommunerne – når kompleks sygepleje skal løses i kommunen  

 Region Midtjyllands rolle i det tværsektorielle samarbejde om den ældre medicinske 

patient  

  

Derudover deltager Anker Andersen i møder med Regionsældrerådet, hvor samarbejdet skal 

drøftes, og hvor mødet med Bent Hansen i oktober skal forberedes. 

  

Der blevet spurgt, om det er muligt at ændre Seniorrådets vedtægter, således at 

suppleanterne kan tiltræde, ved medlemmers fravær, der er kendt på forhånd. Der var 

enighed om, at når det nye råd træder i kraft, skal dette drøftes og der skal kigges på 

vedtægterne. 

  

Der blev gjort opmærksom på, at en af de opstillede kandidater til det kommende 

Kommunalvalg har meldt sig som frivillig hjælper, således vedkommende kan få en føling med 

hvad der f.eks. sker på daginstitutionsområdet, på plejecentrene mv.  

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Dagsorden RÆR møde 28. aug. 2017 

  

Bilag/Punkt_92_Bilag_1_Dagsorden_RAeR_moede_28_aug_2017.pdf
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93.        Eventuelt  

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Ole Flemming Lyse, Kirsten Blume Schmidt og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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Bilag 

 2017 21.06 Referat Seniorrådet 

 Guide til forebyggende hjemmebesøg - Sundheds- og Ældreministeriet 

 Katalog for Kvalitetsstandarder 2017 

 Forebyg_hjemmebesøg_+65år 

 Referat fra mødet den 30.05.2017 vedr. seniorrådsvalget 2017 

 Seniorrådsvalg-2017-mand (2) 

 Seniorrådsvalg-2017-kvinde 

 Program for FN's internationale ældredag 2017 

 Program-Vingstedkonference-2017 

 Procesplan for udarbejdelse af demensstrategi 2018-2022 
 Dagsorden RÆR møde 28. aug. 2017 
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