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133.        Orientering ved omsorgstandplejer Maiken Vedel 
Johansen

Beslutningstema

Maiken Johansen, tandklinikassistent fra omsorgstandplejen i Hedensted Kommune, kommer 
og giver en orientering om Hedensted Kommunes Omsorgstandpleje. 

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tandklinikassistent Maiken Vedel Johansen orienterede om omsorgstandplejen i Hedensted 
Kommune. 

Omsorgstandplejen i Hedensted Kommune blev etableret i forbindelse med 
kommunesammenlægningen i 2007.

Det koster i alt 505 kr. om året at være tilmeldt omsorgstandplejen og beløbet dækker alt med 
undtagelse af transport. På nuværende tidspunkt er der klinikker i Hornsyld og Juelsminde og 
ofte er det de pårørende, der kører borgerne. Omsorgstandplejen kører også ud til borgere i 
eget hjem, på plejecentrene og tager også ud til akutte opgaver. Det vægtes højt, at 
omsorgstandplejen er på højde med al anden tandbehandling borgerne kan få. 

I Hedensted Kommune er det Velfærdsrådgivningen, der visiterer til omsorgstandpleje. 
Omsorgstandplejen appellerer til, at der visiteres tidligt til omsorgstandpleje, da mange 
følgesygdomme kan undgås, hvis omsorgstandplejen kommer tidligere indover. 

Omsorgstandplejen kører som udgangspunkt ud til de borgere, der er visiteret til 
omsorgstandpleje hver 8 uge. Nogle borgere får hyppigere besøg end andre. 
Omsorgstandplejen tilbyder også undervisning til alle medarbejdere på plejecentrene og 
samarbejdet er blevet langt bedre end tidligere.

I forhold til demente borgere, så er der ikke nogen der tvinges eller fastholdelse og der udøves 
ikke magt i forhold til tandpleje. Derimod støttes, guides og vejledes borgeren til at 
samarbejde. 

Seniorrådet spørger om borgerens tandhygiejne kunne være et opmærksomhedspunkt i 
forbindelse med TOBS. Dette videregives til leder af Senior- Pernille Wiinblad Jensen.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag



Hedensted Kommune 
Seniorrådet dagsorden-referat 

Mødedato: 
15. august 2018

Formand: Sidetal:  5

 PP - Tandplejen - Info. til visitatorer 12.1.15
 Faktaark om mundhygiejne - endelig

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_133_Bilag_1_PP__Tandplejen__Info_til_visitatorer_12115.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_133_Bilag_2_Faktaark_om_mundhygiejne__endelig.pdf
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134.        Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen for den 15. august 2018.

Beslutning

Dagsordenen godkendt med følgende bemærkning.
Der blev spurgt, om der ikke skulle være en drøftelse af, at Seniorrådets medlemmer stiller sig 
til rådighed som kontaktpersoner for plejecentrene i kommunen. Emnet blev drøftet under 
punkt 109. på mødet den 9. maj 2018. Informationsbrevet blev sendt til områdelederne i 
Social Omsorg medio uge 32. Seniorrådets medlemmer har selv ansvar for at tage kontakt til 
den pågældende områdeleder for det plejecenter, som de er kontaktperson for.
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135.        Godkendelse af referatet fra den 13. juni 2018

Beslutningstema

Godkendelse af referatet fra den 13. juni 2018.

Beslutning

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Bilag

 2018 13.06 Referat Seniorrådet - åben

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_135_Bilag_1_2018_1306_Referat_Seniorraadet__aaben.pdf
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136.        Orientering ved Pernille Agerbo Frydensbjerg - 
leder af Sundhedsfremme, forebyggelse og træning

Beslutningstema

Pernille Agerbo Frydensbjerg, leder af Sundhedsfremme, forebyggelse og træning orienterer 
om den nye lov vedrørende genoptræning, som trådte i kraft 1. juli 2018. Loven skal sikre, at 
patienter frit kan vælge en privat behandler, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning 
senest syv dage efter, at man er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. 
Derudover giver hun en orientering vedrørende afdelingen Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning. 

Økonomi

Fra 1. juli kan patienter vælge en privat behandler, hvis ikke kommunen tilbyder genoptræning 
senest syv dage efter, man er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Leder af Sundhedsfremme, forebyggelse og træning – Pernille Agerbo Frydensbjerg – 
orienterede om tilbuddene og arbejdet i Sundhedshuset.

På nuværende tidspunkt er der ca. 50 medarbejdere ansat i Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning. Medarbejderstaben består af mange forskellige professioner så som: Fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, sygeplejersker og psykomotoriske terapeuter.

Sundhedshuset ligger fysisk placeret i Løsning, men der er træningssatellitter på Rådhuset i 
Juelsminde og Nederbylund Plejecenter i Tørring, hvor terapeuter fra Sundhedshuset varetager 
træningen. Satellitterne bruges primært, når borgeren ikke selv har mulighed for at komme og 
træne i Sundhedshuset. Satellitterne bruges til den mere generelle træning som neurologisk 
træning samt træning af lænd, hofte og knæ med videre. I Sundhedshuset varetages både den 
generelle samt specialiserede træning. 

Sundhedshuset samarbejdes også med:

         Sundhedsplejen
         PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
         Jobcentret
         Læring
         Sygehusene
         De privat praktiserende læger
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         Andre aktører
 

I 2017 havde Sundhedshuset 2000 borgere igennem deres forskellige tilbud og ud af de 2000 
var kun ca. 25 procent 60 år og op efter, hvilket viser at tilbuddene langt fra kun er rettet 
seniorområdet.

Vedrørende den nye lov om genoptræning, så skal den være i gang syv dage efter 
udskrivelsen fra sygehuset.

I Sundhedshuset er det en fysioterapeut, der koordinerer genoptræningerne i forhold til de 
forskellige terapeuter og deres specialer.

Efter at loven er trådt i kraft, er der sket en lille stigning i udeblivelser. Dette kan skyldes 
mange forskellige faktorer. For eksempel at borgeren ikke ser, at der ligger et brev i deres e-
boks vedrørende tilbud om genoptræning. Andre er bare ikke helt klar til at påbegynde 
genoptræningen så hurtig, som kommunen tilbyder det. Ved neurologiske lidelser foregår al 
kommunikation via telefon. 

Loven skal sikre, at patienter frit kan vælge en privat behandler, hvis kommunen ikke kan 
tilbyde genoptræning senest syv dage efter, at man er udskrevet fra sygehuset med en 
genoptræningsplan, og i Hedensted Kommune har der ikke været behov for at inddrage 
private behandlere i forbindelse ikrafttrædelsen af loven om genoptræning. 
 
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 Præsentation Senior 15.8.2018
 Vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsstyrelsen

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_136_Bilag_1_Praesentation_Senior_1582018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_136_Bilag_2_Vederlagsfri_fysioterapi__Sundhedsstyrelsen.pdf
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137.        Orientering ved chefen for Social Omsorg

Beslutningstema

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

 Status på nattevagtsdækning på kommunens plejecentre
 Status på borgermøderne, som afholdes i september 2018
 Status på mødet med Ældre Sagen. Ældre Sagen ønsker blandt andet at drøfte 

følgende:
o Samarbejdet mellem kommunen og sygehusene i forbindelse med 

udskrivninger
o Vaskeriordningen i Hedensted Kommune
o Klippekortordningen for henholdsvis borgere på plejecentrene og borgere i 

egen bolig
o Hedensted Kommune er blevet tildelt 4 mio. kr. til bedre bemanding på 

plejecentrene. Der ønskes en orientering om, hvordan beløbet tænkes 
anvendt

o Fra 1. juli kan patienter vælge en privat behandler, hvis ikke kommunen 
tilbyder genoptræning senest syv dage efter, man er udskrevet fra 
sygehuset med en genoptræningsplan. Overholdes tidsfristen i Hedensted 
Kommune? 

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Status på nattevagtsdækning på kommunens plejecentre
Der foreligger ikke nogen evaluering af den nuværende ordning. Der er uvist, hvorvidt der 
kommer en evaluering senere. Baggrund for spørgsmålet er, at Seniorrådet har fået en 
henvendelse fra en borger. Chefen for Social Omsorg er ikke bekendt med, at der har været 
nogle uhensigtsmæssige situationer. Udgangspunktet er, at bemandingsrammen kan brydes 
og der kan sættes ekstra vagt på, såfremt dette vurderes at være nødvendigt.

Status på borgermøderne, som afholdes i september 2018
Status er, at programmet og invitationerne er klar. Der kommer opslag via Facebook samt på 
kommunens hjemmeside. Invitationen sendes til alle foreninger, der er registrerede samt 
kommunens plejecentre . Seniorrådet får udleveret invitationer på dagens møde, som kan 
hænges op der, hvor de færdes. Desuden kommer der er en ¼ sides annonce i de 
lokaleugeaviser i næste uge og der udarbejdes en pressemeddelelse. Der vil være forplejning 
på hvert borgermøde, som køkkenerne på det enkelte plejecenter står for.
I forbindelse med afholdelse af borgermøderne er der sat tovholdere på, som skal bidrage til at 
fokus fastholdes under drøftelserne ved bordene. Efterfølgende samler tovholderne op. 
Følgende fungerer som tovholdere:
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         Merete Skovgaard – udvalget for Social Omsorg

         René G. Nielsen – chef for Social Omsorg

         Malene Skobakke – frivilligkoordinator

         Lillian Andersen – formand for Seniorrådet

         Poul Ole Pedersen – medlem af Seniorrådet

         Henning Rasmussen – medlem af Seniorrådet

         Solveig Petersen – medlem af Seniorrådet - fungerer som suppleant for Merete 
Skovgaard i forbindelse med borgermødet på Nederbylund i Tørring.

I forbindelse med FN’s Internationale Ældredag den 1.oktober 2018 publiceres resultaterne fra 
borgermøderne. Resultatet bekendtgøres kl. 19.00 – 21.00.
Efterfølgende ser processen for Værdighedspolitkkken ud som følgende:
 

 Resultatet til 1. behandling ved udvalget for Social Omsorg den 5. november 2018
 Til høring i Seniorrådet den 12. december 2018
 2. behandling i udvalget for Social Omsorg i januar 2019
 Til behandling i Byrådet sidst i januar 2019

 
Alle borgere får mulighed for at komme med kommentarer vedrørende Værdighedspolitikken 
via mail. 
 
Status på mødet med Ældre Sagen
Seniorrådet drøftede, hvordan mødet skal gribes an og hvordan samarbejdsfladen er i forhold 
til Ældre Sagen. Det giver ikke så meget mening at drøfte de emner, som Ældre Sagen har 
lavet et udspil om, da de allerede er drøftet. Seniorrådets forslag er, at de sammen med Ældre 
Sagen drøfter rollefordelingen samt mulige samarbejdsrelationer. Herunder hvordan 
Seniorrådet og Ældre Sagen kan samarbejde til gavn for deres fælles målgruppe - de ældre. 
Formanden udarbejderet udkast til en dagsorden til mødet med Ældre Sagen. Desuden vil 
chefen for Social Omsorg give en orientering vedrørende de punkter som Ældre Sagen har 
fremlagt.
Mødet afholdes den 6. september fra kl. 13.00 -14.00 i mødelokale 1 i Huset, Ny Skolegade 4, 
8723 Løsning.
 
Andet
Heidi Lindberg Jensen er blevet ansat som leder af Voksenhandicap pr. 1. august 2018.
 
Social Omsorg lykkes godt med genopretningsplanen.
 
I forbindelse med senioranalysen, som er en tilfredshedsanalyse af de kommunale opgaver 
samt en undersøgelse af, hvilke ønsker man som ældre har, udsendes der spørgeskemaer til 
en række borgere. Herunder borgere i eget hjem, som modtager hjælp fra kommunen, til 
plejecentrene (den første pårørende) og til borgere der kommer i Sundhedshuset i forbindelse 
med genoptræning.
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Desuden sendes der, via e-boks, spørgeskemaer ud til de 45 -55 årige, hvor de kan 
tilkendegive deres tanker omkring det at blive ældre.
Resultatet af undersøgelserne præsenteres i Udvalget for tværgående politik den 22. 
november 2018. Efterfølgende præsenteres den for Seniorrådet.
 
Den 1. oktober afholdes der fælles dialogmøde med Handicaprådet, Seniorrådet og Udvalget 
for Social Omsorg. Mødet afholdes fra kl. 16.15 -17.15 i kantinen på Hedensted Rådhus
 
Den 10. oktober afholdes der dialogmøde med Seniorrådet og Udvalget for Social Omsorg. 
Mødet afholdes fra kl. 08.00 -10.00 i mødelokale 1 i Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning.
 
Orienteringen taget til efterretning.
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138.        Bordet rundt

Beslutning

Et af Seniorrådets medlemmer gjorde opmærksom på, at Handicapidræt inviterer til møde i 
Hedensted Centret torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00, i forhold til at få etableret 
idrætsaktiviteter for handicappede. Kommunen er ikke en del af det og det bliver en forening, 
der etableres under Hedensted Centret.
 
Der gøres opmærksom på, at der har været pressedækning af kørestolsskubberne på Møllebo i 
Rask Mølle.
 
Formanden for Seniorrådet er via sit virke som formand for Patientinddragelsesudvalget i 
Region Midt inviteret til Holstebro i forbindelse med indvielse af Center for Sundhed.
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139.        Orientering ved formanden for Seniorrådet

Beslutningstema

Formanden for Seniorrådet giver orientering om følgende:
 Rettelser til Seniorrådets pjece
 Referat fra udvalget for tværgående politik vedrørende senioranalysen

 

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Rettelser til Seniorrådets pjece
Seniorrådets kommunikationsgruppe kigger på Peter Nørskovs fremsendte forslag og 
rundsender til de øvrige medlemmer af Seniorrådet.
 
Referat fra udvalget for tværgående politik vedrørende senioranalysen
Blev drøftet under punkt 137. Orientering ved chefen for Social Omsorg.
 
Orienteringen taget til efterretning.
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140.        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 kommende møder.
Mulige temaer drøftes under dette punkt.

Administrationen indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Ingen bemærkninger.
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141.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd

Beslutningstema

Der gives orientering om følgende:
 Hvilke medlemmer af Seniorrådet deltager i stormødet i Regionsældrerådet mandag 

den 3. september 2018 fra kl. 08.30 til 15.00 i Fårvang?
 Hvilke medlemmer af Seniorrådet forventer at deltage i dialogmødet med Thyra Frank 

den 24. august i Region Midtjylland? Mødet afholdes på Best Western Hotel i Viborg fra 
kl. 14.00 til 16.00.

 Tirsdag den 2. oktober afholder Danske Ældreråd en temadag på Pejsegården i 
Brædstrup, hvor der er fokus på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, 
kvalitetsstandarder med mere

 Tilbagemeldinger fra Seniorrådets medlemmer på Danske Ældreråds ældrepolitiske 
konference i Nyborg den 8. maj. Tilbagemeldingerne skal bidrage som inspiration til, 
hvilke fokuspunkter Seniorrådet fremadrettet kan arbejde med.

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Hvilke medlemmer af Seniorrådet deltager i stormødet i Regionsældrerådet mandag 
den 3. september 2018 fra kl. 08.30 til 15.00 i Fårvang? 
Alle medlemmer af Seniorrådet med undtagelse Kirsten Blume Schmidt deltager i stormødet.
 
Hvilke medlemmer af Seniorrådet forventer at deltage i dialogmødet med Thyra 
Frank den 24. august i Region Midtjylland? Mødet afholdes på Best Western Hotel i 
Viborg fra kl. 14.00 til 16.00?
Bent Petersen og Minna Olesen deltager i dialogmødet.
 
Tirsdag den 2. oktober afholder Danske Ældreråd en temadag på Pejsegården i 
Brædstrup, hvor der er fokus på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, 
kvalitetsstandarder med mere
Anker Andersen, Bent Petersen og Minna Olesen deltager i mødet på Pejsegården. Der samles 
op på mødet den 12. september i forhold til, om der er andre fra Seniorrådet, som har 
mulighed for og lyst til at deltage.
 
Tilbagemeldinger fra Seniorrådets medlemmer på Danske Ældreråds ældrepolitiske 
konference i Nyborg den 8. maj. Tilbagemeldingerne skal bidrage som inspiration til, 
hvilke fokuspunkter Seniorrådet fremadrettet kan arbejde med.
Ingen bemærkninger.
 
Orienteringen taget til efterretning.
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Bilag

 Stormøde Indbydelse 2018.09.03
 Program Danske Ældreråd temadag efteråret 2018 Brædstrup
 Invitation til dialogmøde Midtjylland

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_141_Bilag_1_Stormoede_Indbydelse_20180903.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_141_Bilag_2_Program_Danske_Aeldreraad_temadag_efteraaret_2018_Braedstrup.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_141_Bilag_3_Invitation_til_dialogmoede_Midtjylland.pdf
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142.        Punkter til næste møde

Beslutningstema

Næste møde afholdes den 12. september 2018.

Beslutning

 Leder af Velfærdsrådgivningen - Jenny Bjerking - kommer og giver orientering om 
overgangen fra Voksenhandicap til Senior.

 Status og opsamling på de afholdte dialogmøder om et værdigt ældreliv.
 Fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg, Handicaprådet og Seniorrådet. Mødet 

afholdes den 1. oktober 2018 i kantinen på Hedensted Rådhus fra kl. 16.15 - 17.15.

Bilag

 Årshjul 2018 august 

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_142_Bilag_1_Aarshjul_2018_august.pdf
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143.        Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.
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144.        Evaluering af mødet

Beslutning

Mange emner er blevet drøftet på dagens møde og der er nok at tage fat på.

Gode oplægsholdere, som orienterede om meget interessante og relevante emner.

Der gøres opmærksom på, at det er et problem, at tiden bliver så presset, hvilket gøt at det 
bliver svært at nå alle punkterne på dagsordenen inden for den fastsatte tidsramme. Dette 
tages til efterretning. Samtidig besluttes det, at det kun skal være én oplægsholder på et 
møde, da der skal være tid til spørgsmål.
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27.69.40-P35-2-17

145.        Lukket punkt
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27.60.00-K04-1-18

146.        Lukket punkt
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27.00.00-G01-37-17

147.        Høring af demensstrategi

Beslutningstema

Høring af demensstrategi.

Økonomi

Forventningen er, at implementering af demensstrategien i alt indeholder øgede 
driftsomkostning på ca. 200.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Der er nationalt krav om, at alle kommuner udarbejder en kommunal demensstrategi. 
Demens har været et tema for Udvalget for Social Omsorg gennem længere tid, og 
demensstrategien er udarbejdet på baggrund af to studiebesøg for udvalget og Seniorråd, 
dialogmøde med Seniorråd, borgermøde, fokusgruppeinterview med borgere og ansatte.
Demensstrategien er bygget op om 6 fokuspunkter, hvor hvert fokuspunkt har mål og 
konkrete tiltag. Strategien er retningsgivende for arbejdet frem til år 2022.
 
Fokuspunkt 5 om demensvenlige boliger vil i forhold til kapacitet til og struktur for 
demenstilbud om; plejehjemspladser, udredning-/akut-/aflastningspladser og demensdaghjem 
blive drøftet politisk i efteråret 2018.
 
Seniorrådet har været inddraget i processen og skal have demensstrategien i høring. Hvorefter 
høringssvaret vil indgå i udvalgets 2. behandling af demensstrategien.
 
Udvalget vil på møde i september 2018 tage stilling til finansiering af de øgede 
driftsomkostninger på 200.000 kr. Der forudsættes finansiering inden for udvalgets område. 

Administrationen indstiller, 11. juni 2018, pkt. 52:
at udvalget godkender demensstrategien og sender den i høring ved Seniorrådet.

Udvalget for Social Omsorg, 11. juni 2018, pkt. 52:
Indstilling godkendt.

Administrationen indstiller,

at Seniorrådet udarbejder høringssvar, som fremsendes til behandling i udvalget for 
Social Omsorg den 3. september

Beslutning
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Lillian Andersen og Solveig Petersen udarbejder høringssvar, som rundsendes til de øvrige 
medlemmer af Seniorrådet til kommentarer. Fristen for indsendelse af høringssvaret er den 23. 
august 2018. Høringssvaret fremsendes til behandling i udvalget for Social Omsorg.

Bilag

 Demensstrategi

 

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_147_Bilag_1_Demensstrategi.pdf
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Bilag

 PP - Tandplejen - Info. til visitatorer 12.1.15
 Faktaark om mundhygiejne - endelig
 2018 13.06 Referat Seniorrådet - åben
 Præsentation Senior 15.8.2018
 Vederlagsfri fysioterapi - Sundhedsstyrelsen
 Stormøde Indbydelse 2018.09.03
 Program Danske Ældreråd temadag efteråret 2018 Brædstrup
 Invitation til dialogmøde Midtjylland
 Årshjul 2018 august 
 Demensstrategi

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_133_Bilag_1_PP__Tandplejen__Info_til_visitatorer_12115.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_133_Bilag_2_Faktaark_om_mundhygiejne__endelig.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_135_Bilag_1_2018_1306_Referat_Seniorraadet__aaben.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_136_Bilag_1_Praesentation_Senior_1582018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_136_Bilag_2_Vederlagsfri_fysioterapi__Sundhedsstyrelsen.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_141_Bilag_1_Stormoede_Indbydelse_20180903.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_141_Bilag_2_Program_Danske_Aeldreraad_temadag_efteraaret_2018_Braedstrup.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_141_Bilag_3_Invitation_til_dialogmoede_Midtjylland.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_142_Bilag_1_Aarshjul_2018_august.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_147_Bilag_1_Demensstrategi.pdf
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