
 
 

Hedensted Kommune  
 

Seniorrådet 
 

Referat 

Mødedato: 9. marts 2016 

Mødetidspunkt: Kl. 09:00 

Mødested: Mødelokale 2, Huset i Løsning, Ny 

Skolegade 4, 8723 

Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens 

Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Solveig Petersen 

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch 

Kristensen 

Bemærkninger:  

Kl. 09.15 Frivilligkoordinator Malene Skovbakke 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. marts 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  2 

 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Tekst Side 

Åben dagsorden 

24 Godkendelse af dagsorden  4 

25 Godkendelse af referat fra den 3. februar 2016  4 

26 Status på vågetjenesten  5 

27 Fremmødevalg  6 

28 Orientering ved chefen for Social Omsorg  7 

29 Status på Værdighedspolitikken og Værdighedsmilliarden  8 

30 Klagesager  9 

31 Seniorrådets budget  11 

32 Status på forebyggende hjemmebesøg  12 

33 Præsentation og distribution af seniorhåndbogen  13 

34 Emner til Seniorrådets decentrale møder  14 

35 Orientering ved formanden for Seniorrådet  15 

36 Nyt fra Danske Ældreråd  16 

37 Punkter til næste møde den 13. april 2016  18 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. marts 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  3 

 

38 Bordet rundt  18 

39 Eventuelt 19 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. marts 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  4 

 

27.69.40-P35-1-15 

24.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Andersen. 
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25.        Godkendelse af referat fra den 3. februar 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra mødet den 3. februar 2016. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 2016 03.02 Referat fra Seniorrådsmøde 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_25_Bilag_1_2016_0302_Referat_fra_Seniorraadsmoede.pdf
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26.        Status på vågetjenesten 

Beslutningstema 

Frivilligkoordinator Malene Skovbakke kommer og giver orientering omkring vågetjenesten i 

Hedensted Kommune, herunder: 

  

 Hvor i kommunen der er etableret vågetjenester. 

 Hvor meget Vågetjeneste bliver brugt. 

 Hvem der tilkalder Vågetjeneste, når der er brug for dem. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Frivilligkoordinator Malene Skovbakke orienterede omkring Vågetjenesten i Hedensted 

Kommune. 

  

På nuværende tidspunkt er der etableret vågetjenester i Løsning Sogn samt Hedensted - St. 

Dalby Sogn. Desuden er Ældresagen i opstartsfasen med en vågetjeneste i Tørring-Uldum 

området.  

Vågetjenesten i Løsning Sogn startede op i 2015 og har på nuværende tidspunkt 12 

vågekoner. Ved opstarten vågede de frivillige på Løsning Plejecenter, men nu våges der også i 

private hjem. Det er sygeplejerskerne, der kontakter Vågetjenesten, såfremt der er brug for en 

frivillig, som kan våge ved en døende. I 2015 havde Vågetjenesten i Løsning Sogn mellem 4-5 

henvendelser, og indtil nu i 2016 har der været 3-4 henvendelser. De frivillige fra 

Vågetjenesten i Løsning Sogn er meget efterspurgte, hvilket betyder, at de mangler frivillige til 

vågetjenesten. 

  

Vågetjenesten i Hedensted - St. Dalby Sogn startede op i 2014. Til trods for at der er gjort en 

aktiv indsats for at gøre opmærksom på Vågetjenesten, er de udfordret af, at brugen af 

vågetjenesten er minimal. I 2015 havde de kun en henvendelse.  

Baggrunden for dette skyldes blandt andet, at de pårørende selv ønsker at være ved den 

døende i den sidste tid.  

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Folder - Frivillige - vågekoner - HK-Hedensted Menighedspleje - juni2015 

Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Folder__Frivillige__vaagekoner___HKHedensted_Menighedspleje__juni2015.pdf
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 Folder om Vågetjenesten i Løsning 
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27.        Fremmødevalg 

Beslutningstema 

Orientering ved Anker Andersen omkring muligheden for at gennemføre valget til Seniorrådet i 

2017 som et fremmødevalg.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen orienterede omkring de tilbagemeldinger, han og Elin Kristensen havde 

modtaget fra de kommuner, som Seniorrådet havde kontaktet i forhold til deres erfaringer 

med fremmødevalg. Der var blandt kommet svar fra Seniorrådene fra: 

 Skanderborg  

 Nord Fyn 

 Favrskov 

 Syddjurs  

  

Tilbagemeldingerne viser, at fremmødevalget i de respektive kommuner gribes meget 

forskelligt an. Fælles er det dog, at de alle har haft en stemmeprocent på over 70%, og at det 

er seniorrådene selv, som hverver de tilforordnede til valgene. 

I forhold til om det kommende valg til seniorrådet kan gennemføres som et fremmødevalg, går 

Anker Andersen og Elin Kristensen i gang med at udarbejde et udkast til den reelle ansøgning 

til Byrådet. Udkastet til ansøgningen sendes til de øvrige medlemmer i Seniorrådet, således at 

de har mulighed for at komme med input, inden den endelige ansøgning udfærdiges. På 

seniorrådsmødet den 13. april fremlægges den endelige ansøgning, og det besluttes om den 

kan godkendes af Seniorrådet og sendes til Byrådet. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Spørgsmål om valg til ældre-og seniorråd. 

Bilag/Punkt_26_Bilag_2_Folder_om_Vaagetjenesten_i_Loesning.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Spoergsmaal_om_valg_til_aeldreog_seniorraad.pdf
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28.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. 

  

Seniorrådet ønsker orientering omkring følgende: 

 Seniorrådet ønsker en orientering omkring antallet af opslåede stillinger indenfor Social 

Omsorg. Stillingerne var annonceret i Horsens Folkeblad lørdag den 13. februar 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Steen Dall - Hansen gav følgende orientering på mødet: 

  

Økonomi: 

I øjeblikket sker der en tilpasning af budgettet. Der sker et omskifte, idet den tidligere 

Ældremilliard nedlægges, og opgaverne overgår til Værdighedsmilliarden. Ansøgningen til 

Værdighedsmilliarden er afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. 

Desuden sker der også en tilpasning på følgende områder: 

 Køkkendriften  

 Hjælpemiddelområdet 

 Myndighedsafdeling i Velfærdsrådgivningen 

 Handicapområdet, hvor to bosteder lægges sammen 

 Køkkenfunktionen på Fønix 

  

Handicap: 

Handicapområdet er et område, der arbejdes meget med lige nu. Der var interessentmøde 

onsdag den 9. marts 2016 på Eltronic i Hedensted, hvor ca. 65 deltagere kom med input til 

handicapområdet og den kommende handicappolitik for Hedensted Kommune. Desuden skal 

der udarbejdes en masterplan for hele handicapområdet. 

  

Bofællesskaberne Åbo og Egespring skal opdateres. Dette sker via anlægsinvesteringer. 

  

Andet: 

Sygeplejen er presset, hvilket også kan mærkes på medarbejderne. Udvalget for Social 

Omsorg ønsker en analyse af, hvad der ligger til grund for det øgede pres på 

sygeplejeområdet. 

Myndighedsafdelingen i Velfærdsrådgivningen har svært ved at følge med arbejdsopgaverne i 

forhold til rehabiliteringsindsatsen. 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. marts 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  8 

 
  

Svar på Seniorrådets spørgsmål omkring antallet af de opslåede stillinger i Social Omsorg: 

Seniorrådet fik en redegørelse omkring status på området. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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29.        Status på Værdighedspolitikken og 
Værdighedsmilliarden 

Beslutningstema 

Status på Værdighedspolitikken og Værdighedsmilliarden. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Værdighedspolitikken er vedtaget og konverteringen fra Ældremilliarden til 

Værdighedsmilliarden er i gang, og der er ansøgt om midler i Sundheds - og Ældreministeriet. 

  

Seniorrådet fastholder, at de fortsat mener, at der mere er tale om en strategi for anvendelse 

af midlerne, end der er tale om en Værdighedspolitik. Seniorrådet mener, at der mangler 

inddragelse af mulige interessenter og en generel dialog omkring værdighed. De så gerne, at 

der havde været iværksat en proces over et par måneder, hvor elementerne i 

Værdighedspolitikken var blevet diskuteret med forskellige interessenter i diverse fora for 

derigennem at være kommet frem til en fælles konsensus omkring Værdighedspolitikken. 

Seniorrådet har erfaret, at udformningen af en værdighedspolitik, i mange andre kommuner, 

er grebet anderledes an, idet man i langt højere grad har valgt at inddrage kommunernes 

seniorråd og øvrige interessenter til en åben dialog. Seniorrådet vil gerne have haft en dialog 

med Udvalget for Social Omsorg, hvor de kunne have uddybet deres synspunkter i det 

fremsendte høringssvar til Værdighedspolitikken, samt orienteret omkring de forskellige 

fremgangsmåder, som anvendes i andre kommuner i forbindelse med udformningen af en 

værdighedspolitik. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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30.        Klagesager  

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en status på klagesager i forhold til §83 og §84 i Serviceloven, herunder: 

  

 Har der været klager fra borgere i forhold til §83 og §84 i Serviceloven? 

 Er der fastlagt en procedure for behandling af klagesager i forhold til §83 og §84 i 

Serviceloven? 

Sagsfremstilling 

Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

1) personlig hjælp og pleje, 

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 

3) madservice. 

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre 

disse opgaver. 

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen 

vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed 

nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. 

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske 

færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den 

enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. 

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal 

kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83. 

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79. 
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Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en 

demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden 

med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset 

rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet 

vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp 

efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i 

modtagerens ressourcer og behov. 

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og 

tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i 

samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. 

Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet 

beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal 

dette ske i samarbejde med modtageren. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den 

nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. 

Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis 

modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere 

modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6. 

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, 

forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne. 

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt 

behov for omsorg og pleje. 

  

./. Kilde: Retsinformation 

  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på klagesager i 2015 i forhold til Servicelovens §§ 83 og 84 

  

 I 2015 har der været 1 klagesag – Servicelovens § 83, hvor Hedensted Kommune har 

fået medhold i afgørelsen.  

 I 2015 har der ikke været klagersager – Servicelovens § 84. 

  

Der blev udleveret to bilag: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#idd8eb6a7f-bd95-480d-9a3b-67d8a32895c7
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"Orientering om klagesager SL §§ 83 og 84 samt procedure ved klagesager" samt 

"Ankestyrelsens ankeskema". 

  

Seniorrådet er positive over det lave antal af klagesager i Hedensted Kommune, og giver 

medhold i at dialog og løsninger henad vejen kan imødekomme klagesager. 

  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Orientering om klagesager SL §§ 83 og 84 samt procedure ved klagesager 1 

 Ankestyrelsens ankeskema 
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31.        Seniorrådets budget 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af Seniorrådets budget, herunder: 

  

 Økonomien i forhold til fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet i 2017. 

 Indberetning af kørsel - forslås gjort kvartalsvis. 

 Oprettelse af budgetstatus - måneden efter afregning. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen og Elin Kristensen udarbejder en ansøgning til Byrådet, i forhold til 

mulighederne og fordelene ved at afholde valget til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg. 

Heri indgår der også et overslagsbudget med henblik på at give et overblik over, hvilke 

økonomiske midler der er behov for, for at valget kan afholdes som et fremmødevalg. 

  

Det besluttes, at medlemmernes kørsel indberettes kvartalvis, således at Seniorrådets budget 

kan følges med et større overblik løbende gennem året. Dermed skal budgetopfølgning på 

Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Orientering_om_klagesager_SL__83_og_84_samt_procedure_ved_klagesager_1.pdf
Bilag/Punkt_30_Bilag_2_Ankestyrelsens_ankeskema.pdf
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årshjulet hver kvartal. I den forbindelse ønsker Seniorrådet at få udleveret en udskrift af 

budgettet. Næste budgetopfølgning bliver den 13. april 2016. 

Der skal formuleres et udkast til et totalbudget for Seniorrådet 2017. Lillian Andersen, Elin 

Kristensen og Anker Andersen udarbejder et foreløbigt udkast til budgettet, som præsenteres 

på næste møde den 13. april 2016. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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32.        Status på forebyggende hjemmebesøg 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en status på forebyggende hjemmebesøg, herunder: 

  

 En uddybelse af hvilke ældre, der betragtes som værende i risikogruppen i Hedensted 

Kommune? 

 Hvor mange borgere på +75 takker ja til de forebyggende hjemmebesøg? 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Alle borgere tilbydes et tryghedsbesøg i det år de fylder 75 år, og alle borgere over 80 år 

tilbydes besøg årligt. Derudover kan borgere i en vanskelig livsituation i alderen 65 år til 79 år 

modtage et eller flere hjemmebesøg efter behov. Det gælder eksempelvis borgere, som har 

været igennem belastende livsforandrende begivenheder, tab at ægtefælle, borgere med 

overforbrug af alkohol, borgere der har være gennem et længerevarende hospitalsophold, 

borgere med sansetab og borgere der er isoleret i særlig grad. 

  

Vurderingen vil altid blive foretaget ud fra en helbredsbetragtning af borgerens fysiske, 

psykiske og sociale situation. Ved tryghedsbesøget vurderes sammen med borgeren, om 

denne har et ønske om besøg igen før det fyldte 80. år. Der er tale om et meget fleksibelt 

tilbud. Således kan eksempelvis en 80 årig med behov modtage flere besøg indenfor en 

kortere tidsramme. 

  

Borgere i aldersgruppen kan til enhver tid kontakte forebyggerne med henblik på besøg. 
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Fordeling af borgere, som siger ja tak til de forebyggende hjemmebesøg ser således ud: 

  

 
  

  

Som bemærkning skal nævnes, at der i slutningen af 2015 har været en langvarig 

sygemelding blandt forebyggerne, hvorfor antallet af besøg normalt vil være lidt højere. 

  

Sundhedsstyrelsen udarbejder en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov 

for et forebyggende hjemmebesøg. Desuden udvikles der et efteruddannelsesforløb for 

medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg. Vejledning og efteruddannelsesforløb 

er endnu ikke tilgængeligt. Karis Dalsjö, leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning, 

indkaldes til seniorrådsmøde for orientering, når vejledningen er klar. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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33.        Præsentation og distribution af seniorhåndbogen 

Beslutningstema 

Seniorrådets "Håndbog for seniorer" præsenteres for medlemmerne af Seniorrådet. Samtidig 

skal Seniorrådet drøfte, hvorledes "Håndbogen for seniorer" tænkes distribueret ud til 

seniorerne i Hedensted Kommune. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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Beslutning 

"Håndbog for seniorer" vil blandt andet blive distribueret i forbindelse med afholdelse af de tre 

decentrale møder i kommunen, hvor borgerne kan møde deres seniorrådsrepræsentanter. 

Derudover skal den lægges ud på biblioteker, plejecentre, i idrætshaller hvor der er 

senioraktiviteter, i de tre frivillighuse samt fordeles af seniorrådets medlemmer i forbindelse 

med møder og aktiviteter på plejecentrene i kommunen. 

Pressen skal også orienteres omkring udgivelsen således, at nyheden omkring håndbogen 

formidles bredt ud. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen, 
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34.        Emner til Seniorrådets decentrale møder 

Beslutningstema 

I forbindelse med Seniorrådets afholdelse af de tre decentrale møder ønskes følgende drøftet: 

 Forslag til annoncetekst i forbindelse med annoncering af de decentrale møder i 

lokalaviserne. 

 Status på booking af lokaler til afholdelse af møderne samt koordinering af datoer. 

 Hvilke seniorrådsmedlemmer deltager i hvilke møder. 

 Hvilke emner skal drøftes på de decentrale møder - foreløbige forslag: 

o Indsatskataloget 

o Håndbog for seniorer i Hedensted Kommune 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Datoer for afholdelse af møderne er fastsat til : 

  

Den 7. april 2016 fra 14.30 - 16.00 Bøgely. 

Den 12. april 2016 fra 14.30 - 16.00 Birkelund. 

Den 27. april 2016 fra 14.30 - 16.00 Nederbylund. 
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Det er besluttet, at Lillian Andersen, som formand deltager i alle møder, og at det er vigtigt, at 

de lokalforankrede seniorrådsmedlemmer deltager i deres lokalområde. Der opfordres til at så 

mange af rådets medlemmer deltager i så mange møder som muligt.  

  

Der skal udformes en annoncetekst til avisen, som skal afleveres før påske. Helst inden fredag 

den 18. marts 2016. Det er vigtigt, at annonceteksten fungerer som en appetitvækker, der 

kan få folk til at komme til møderne. Desuden skal oplysninger lægges på de lokale net  - TUK 

net, HAF net m.fl.  

  

Der er visse emner, som skal fremlægges på de decentrale møder, herunder Indsatskataloget 

samt "Håndbog for Seniorer". Derudover vil formanden Lillian Andersen lave en kort 

redegørelse omkring, hvad Seniorrådet har arbejdet med det seneste år samt haft i høring. 

Der udarbejdes et udkast, som sendes til de øvrige medlemmer af Seniorrådet, således at de 

har mulighed for at supplere. Redegørelsen fremlægges på de decentrale møder. Det er 

vigtigt, at de fremmødte borgere får mulighed for at stille spørgsmål til Seniorrådet, hvilket 

gøres ved, at deres spørgsmål skrives ned og kommes i en hat. Seniorrådet vil derefter trække 

spørgsmålene og besvare dem. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

35.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Orientering ved formanden for Seniorrådet, herunder: 

 Ændring i Sundhedsloven, i forhold til afskaffelse af betegnelsen embedslæge 

 Forespørgsel til mulige temadage. 

 Invitation til drøftelse af Handicappolitikken i Hedensted Kommune den 9. marts 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

  

Regeringen påtænker at afskaffe embedslægefunktionen hvilket - såfremt det gennemføres - 

kan få konsekvenser i forhold til de årlige tilsynsbesøg på landets plejecentre. Danske 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

9. marts 2016 
Formand:  

 

Sidetal:  

16 

 
Ældreråd har indsendt et høringssvar til Sundheds - og Ældreministeriet omkring afskaffelse af 

embedslægefunktionen. 

  

Der har været en henvendelse fra en borger omkring muligheden for afholdelse af temadage. 

Eksempelvis foredrag hvor temaer og viden kan være brugbar for både ansatte, pårørende og 

borgere i kommunen. Seniorrådet fastholder, at de ikke kan stå for at arrangere sådanne 

temadage, men de mener, at tanken bag afholdelse af fælles temadage, hvor forskellige 

interessenter vil få mulighed for at få den samme viden, er en god idé. 

  

Lillian Andersen deltager i mødet onsdag den 9. marts 2016 på Eltronic i Hedensted, hvor 

borgere, politikkere, interessenter og medarbejdere er indbudt til drøftelsen af kommunens 

handicappolitik. 

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

36.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Orientering omkring: 

 Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 2. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand. 

 Danske Ældreråds ældrepolitiske konference den 3. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand. 

Temaet for konferencen er " Når sundheden flytter ud i kommunerne". 

 Tilbagemelding på temadagen på Asmildkloster i Viborg. Temaet for dagen var " 

Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen". 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Den 2. maj 2016 afholdes der repræsentantsmøde på Hotel Nyborg Strand. Lillian Andersen, 

Elin Kristensen og Anker Andersen deltager i mødet. Tilmeldingsfristen er den 21. marts 2016. 

I forlængelse af repræsentantskabsmødet afholder Danske Ældreråd den 3. maj 2016 

konference på Hotel Nyborg Strand. Det overordnede tema for konferencen er - "Når 

sundheden flytter ud i kommunerne". Seniorrådets øvrige medlemmer deltager i konferencen 
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den 3. maj. Medlemmerne får tilsendt en oversigt over dagens seminarer således, at de kan 

prioritere to, som særligt har deres interesse. 

  

Programmet for dagen kan ses på:  

http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/03/PROGRAM-

%C3%A6ldrepolitisk-konference-3.-maj-2016.pdf 

  

Lillian Andersen og Elin Kristensen deltog i temadagen på Asmildkloster i Viborg den 23. 

februar 2016, hvor temaet var "Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i 

ældreplejen". Noget af hovedindholdet fra dagen var det blandt andet: 

  

 At det øgede fokus på rehabilitering ikke havde givet den ønskede økonomiske effekt 

som forventet. 

 At der i nogle kommuner bliver etableret træning for seniorer på plejecentre, hvor der 

er træningsfaciliteter, som kan benyttes. Borgerne får ved start hjælp af en terapeut, 

og nogle fungerer derefter som selvtrænende. Det laves en afvejning af, hvorledes der 

er tale om rehabilitering eller træning.  

 At der i lovgivning ikke lægges særlig meget vægt på de pårørende. I Skanderborg 

Kommune har man ansat en pårørendekonsulent, som skal være med til at bygge bro 

mellem de pårørende, borgeren og kommunen med respekt for det liv, som borgeren 

har levet tidligere. 

 At Seniorrådene er nødt til at være de svages talerør og blive ved med at råbe 

politikkerne op. 

  

Alt i alt var det en god dag med brugbare informationer og god erfaringsudveksling.  

  

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/03/PROGRAM-%C3%A6ldrepolitisk-konference-3.-maj-2016.pdf
http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/03/PROGRAM-%C3%A6ldrepolitisk-konference-3.-maj-2016.pdf
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37.        Punkter til næste møde den 13. april 2016 

Beslutningstema 

Næste møde den 13. april 2016. 

Beslutning 

Punkter til næste møde den 13. april 2016. 

  

 Budgetopfølgning 

 Forslag til Seniorrådets budget 2017 

 Opfølgning på de decentrale møder som er afholdte på Bøgely i Hedensted og Birkelund 

i Juelsminde 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kirstensen. 

Bilag 

 Årshjul 2016 - marts 

 

 

 

27.69.40-P35-1-15 

38.        Bordet rundt 

Beslutning 

Anker Andersen orienterede om, at han på vegne af Danske Ældreråd skal til møde med 

regionsrådsformand for Region Midtjylland Bent Hansen den 20. april 2016. Mødet kommer 

blandt andet til at omhandle: 

 Ud - og indskrivning af patienter 

 Samspillet mellem kommunerne og regionerne 

 Det fælles medicinkort (FMK) - kommunikationen mellem lægerne 

 Akut beredskabet 

  

Ole Flemming Lyse orienterede om, at han har været ude som bisidder for en borger. 

  

Lillian Andersen oplyste, at der den 28. april 2016 er temadag i Aulum omkring " Det nære 

Sundhedsvæsen", hvor Ældre Sagens Sygehusudvalg i Region Midt er arrangør. Lillian 

Bilag/Punkt_37_Bilag_1_Aarshjul_2016__marts.pdf
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Andersen vil gerne være budbringer, såfremt nogle af seniorrådets medlemmer har noget de 

gerne vil have med på temadagen. 

  

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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39.        Eventuelt 

Beslutning 

Fraværende: Elin Kristensen og Kirsten Bitsch Kirstensen. 
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Bilag 

 2016 03.02 Referat fra Seniorrådsmøde 

 Folder - Frivillige - vågekoner - HK-Hedensted Menighedspleje - juni2015 

 Folder om Vågetjenesten i Løsning 

 Spørgsmål om valg til ældre-og seniorråd. 

 Orientering om klagesager SL §§ 83 og 84 samt procedure ved klagesager 1 

 Ankestyrelsens ankeskema 
 Årshjul 2016 - marts 

 

Bilag/Punkt_25_Bilag_1_2016_0302_Referat_fra_Seniorraadsmoede.pdf
Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Folder__Frivillige__vaagekoner___HKHedensted_Menighedspleje__juni2015.pdf
Bilag/Punkt_26_Bilag_2_Folder_om_Vaagetjenesten_i_Loesning.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Spoergsmaal_om_valg_til_aeldreog_seniorraad.pdf
Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Orientering_om_klagesager_SL__83_og_84_samt_procedure_ved_klagesager_1.pdf
Bilag/Punkt_30_Bilag_2_Ankestyrelsens_ankeskema.pdf
Bilag/Punkt_37_Bilag_1_Aarshjul_2016__marts.pdf

