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115.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 13. november 2017. 

Beslutning 

Afbud fra Kirsten Bitsch Kristensen indtil valgperioden udløber. 

Godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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116.        Godkendelse af referatet fra den 4. oktober 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 4. oktober 2017. 

Beslutning 

Godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 2017 04.10 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_116_Bilag_1_2017_0410_Referat_Seniorraadet.pdf
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117.        Orientering - Kriterier for visitering til nødkald 

Beslutningstema 

Værdighedskoordinator - Helle Thambo Andersen - kommer og orienterer om kriterierne for 

visitering til nødkald i Hedensted Kommune. 

Seniorrådet ønsker herunder en orientering om følgende: 

  

 Giver fald anledning til at kunne visiteres til nødkald? 

 Hvor dårlig skal borgerens egenfunktion være for at vedkommende kan visiteres til 

nødkald? 

 Hvis der er pårørende bosat i nærheden af borgeren, minimerer det så muligheden for 

nødkald? 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen orienterede om nødkald. 

Social Omsorg er i gang med implementering af nye nødkald, hvor man er startet med 

privatleverandørerne. Dette betyder blandt andet, at nødkaldene nu går direkte til 

privatleverandørerne, som derved hurtigt kan agerer i forhold til nødkaldet. Førhen gik 

nødkaldet til et plejecenter, som så kontaktede privatleverandørerne.   

Implementeringen af det nye nødkaldssystem betyder, at alle medarbejdere skal have nye 

telefoner, da systemet ikke kan arbejde på de DECT telefoner, som er i plejen nu. Det er det 
samme system der implementeres på plejecentrene som i de private hjem. 

Det nye system er langt mere moderne, fleksibelt og har en lang række af funktioner, som kan 
målrettes den enkelte borger.  

Eksempelvis er der opsat alarmer på alle dørene på plejecentrene. De er ikke som 

udgangspunkt aktiveret, men kan aktiveres via en app, såfremt der er behov for det, f.eks. 

hvis en beboer er dørsøgende. 

Der er for eksempel også muligt at tilkoble sengesensorer, som kan give en praj om, at en 

borger har forladt sengen. Så der forefindes nogle helt andre muligheder i det nye 
nødkaldssystem end i det gamle. 

Disse udvidede funktioner kan også bruges i de private hjem. Med det nye system kan 

nødkaldet eksempelvis også gå til naboer eller pårørende, og i sådanne tilfælde vil kommunen 

fungerer som bagstopper, såfremt der er behov for det.  
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Alle borgere, som bor i eget hjem, skal gennem en revisitering, således at det sikres, at alle 
der har behov for et nødkald, får det, de har brug for. 

I forhold til Seniorrådets spørgsmål om visitationskriterier, så kan borgeren visiteres til 

nødkald i eget hjem, hvis vedkommende er faldtruet eller på anden måde er svækket. Er det 

kendt, at borgeren er faldtruet, er vedkommende berettiget til nødkald. På plejecentrene gives 
der nødkald, hvis beboeren ønsker det.  

Ensomhed berettiger ikke til nødkald (omsorgskald). Men med det nye system vil det måske 

være muligt at dække behovet for omsorgskald på en anden måde bl.a. ved at gå ind at se på, 

hvem der har omsorgsforpligtigelsen og derigennem prøve at dække de behov, der er.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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118.        Orientering - Klippekortsordning for ensomme 
ældre i egen bolig 

Beslutningstema 

Pr. 1. jaunar 2018 genindfører Hedensted Kommune klippekortsordning for ensomme ældre i 

egen bolig. Pt. pågår et planlægningsarbejde, og områdeleder Merete Baastrup deltager på 

seniorrådsmødet for en drøftelse af de foreløbige tanker. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Områdeleder Merete Baastrup orienterede om den nye klippekortsordning målrettet 
hjemmeboende borgere. 

Medarbejderne i Den Social Dimension og ledergruppen har sammen drøftet, hvordan midlerne 

i den nye klippekortsordningen skal bruges. Man har valgt at tage mange af de gode 

erfaringer, man har gjort sig med den tidligere ordning, med over i den nye. I den nye ordning 

er der fokus på de ensomme ældre, også dem der ikke er i hjemmeplejen / frit valg. 

Ordningen målrettes også borgere , hvor der er potentiale for at få vækket nogle færdigheder. 

Borgernes selvværd skal opbygges således, at de får en erfaring, mod og tro på, at de kan 

deltage i aktiviteter og arrangementer. Det vil sige, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende 

tankegang, hvor der skal ske en bevægelse for borgeren. En af de ting, der lægges vægt på, 

er busturene, da de var en stor succes, i den gamle ordning, fordi der blev genetableret gamle 

netværk og dannet nye relationer for en målgruppe der bl.a. har svagt netværk og har svært 

ved at færdes ude. Der lægges op til, at afregningen sker som pakker, da det er letter det 

administrative arbejde ved busturene. 

Busturene i den nye ordninger er dog ikke målet i sig selv, men midlet til at borgerne bliver en 

del af andre aktiviteter og netværk - nye som gamle, således at de ikke forbliver ensomme. De 

ældre skal via klippekortsordningen kanaliseres ud i de aktiviteter, som allerede eksisterer og 

fungerer f.eks. på dagscentrene i lokalsamfundet eller aktiviteter i samarbejde med Ældre 

Sagen. En af de store udfordringer er at lære de ældre at benytte flextrafik, og turde færdes 

på egen hånd. Indsatserne som iværksættes med klippekortsordningen skulle gerne medvirkre 

til, at borgerne slippes, når de er kommet ind i det nye fællesskab, hvor de er trygge og selv 

kan og dermed kan der komme nye borgere ind i klippekortsordningen.  

En af de væsentlige ændringer i den nye ordning er også, at klippekortet kan ikke bruges 

f.eks. til mere rengøring. Hermed flyttes fokus fra den praktiske bistand til social indsatser. 

  

Der udarbejdes nogle kriterier for visitering samt hvilke aktiviteter klippene kan bruges på. 

Kriterierne sættes på Socialudvalgets dagsorden til december. 

  

Seniorrådet var positive overfor tilgangen ved klippekortsordningen. 
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Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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119.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

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

følgende: 

  

 Status på pårørendepolitikken 

 Muligheden for at ansætte en pårørendevejleder i Hedensted Kommune 

 Evaluering af Åbent Hus arrangementet den 2. november 2017 i Social Omsorg 

 Regeringen vil give kommunerne et tilskud på 60 mio. kroner årligt over en fire årig 

periode. Tilskuddet skal være med til at give kommunerne bedre muligheder for at sikre 

ældre borgere en værdig død. Hvordan forholder Hedensted Kommune sig til dette? 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på pårørendepolitikken 

Når det nye udvalg for Social Omsorg og det nye Seniorråd tiltræder arrangeres et fællesmøde 

omkring pårørendepolitikken samt andre relevante emner/temaer såsom demens mv. 

Seniorrådet vil gerne deltage i forbindelse med udvalgsmødet i Social Omsorg, således det 

sikres, at flest mulige kan deltage i drøftelserne. Fællesmødet mellem udvalget for Social 

Omsorg og Seniorrådet fastsættes til den første mandag i marts. 

Muligheden for at ansætte en pårørendevejleder i Hedensted Kommune 

Seniorrådets forespørgsel beror på fordelene ved, at der er en nøgleperson, som pårørende 

kan henvende sig til og som kan videreformidle, hvor pårørende kan henvende sig omkring 

f.eks. hjælpemidler, træning mv.. Der er på nuværende ikke mulighed for at ansætte en 

pårørende vejleder. Der skal dog altid være en medarbejder, der kan hjælpe borgere og 

pårørende videre i forhold til deres henvendelse. Et alternativt til en pårørendevejleder kunne 

måske være at etablerer en telefonindgang, hvor der vil sidde en medarbejder, som kender 

organisationen indefra og som kan hjælpe med at guide borgeren eller de pårørende videre. 

Funktionen kunne eventuelt tænkes udført i samarbejde med Borgerservice. Chefen for Social 

Omsorg tager det med til videre drøftelse. 

Evaluering af Åben Hus arrangementet den 2. november 2017 i Social Omsorg 

Medlemmer fra Seniorrådet besøgte følgende steder i forbindelse med Åben Hus 

arrangementet: 

         Løsning Plejecenter 

         Huset, Ny Skolegade 4 
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         Hjælpemiddeldepotet 

         Birkelund Plejecenter 

         Bøgely Plejecenter 

         Øster Snede Plejecenter 

         Møllebo Plejecenter 

         Nederbylund Plejecenter 

Generelt for alle steder var, at det havde været godt, og at de besøgende var blevet taget godt 

imod. Flere af stederne var der gjort meget ud af det med aktiviteter, snacks, kaffe, kage  med 

videre. Desværre var tendensen, at der næsten ikke havde været nogen besøgende. 

Seniorrådet mener, at Social Omsorg skulle have været tidligere ude samt gjort mere ud af at 

informere om arrangementet. Både over for borgere og medarbejdere. Seniorrådet vil gerne 

stille sig til rådighed med at udbrede budskabet omkring åbent hus arrangementer, såfremt 

Social Omsorg arrangerer det igen.  

Set fra Social Omsorgs side var det ærgerligt, at der ikke kom ret mange besøgende, da det i 

høj grad handlede om at give et tilbud til borgerne i kommunen og byde indenfor, der hvor 

man som borger normalvis ikke færdes.  

Regeringen vil give kommunerne et tilskud på 60 mio. kroner årligt over en fire årig 

periode. Tilskuddet skal være med til at give kommunerne bedre muligheder for at 

sikre ældre borgere en værdig død. Hvordan forholder Hedensted Kommune sig til 

dette? 

Der er ikke gjort sig nogle tanker endnu, da det er et udspil fra regeringen, så pt. afventer 

man. Det vides heller ikke endnu, om pengene udmøntes som bloktilskud eller om det bliver 

via puljeansøgning, at pengene tildeles. Såfremt udspillet udmøntes i bloktilskud vil det 

betyde, at Hedensted Kommune tildeles ca. 480.000 kr. 

Andet 

Chefen for Social Omsorg redegjorde for de temaer som Udvalget for Social Omsorg har 

drøftet og arbejdet med i 2017. Et af temaerne er demens, og drøftelserne skal blandt andet 

danne grundlag for en kommende demensstrategi. Strategien skal gerne være færdig til 

sommeren 2018. 

Desuden har det nære sundhedsvæsen også været en af temadrøftelserne. 

Disse temaer vil også blive en del af drøftelserne på fællesmødet med det nye udvalg i Social 

Omsorg og det nye Seniorråd i marts 2018. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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120.        Orientering ved formanden for Seniorrådet  

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Drøftelse af studieturen til demenslandsbyen i Svendborg - herunder tilbagemeldinger 

fra de enkelte deltagere 

 Informationsniveauet på plejecentrene 

 Samarbejdet mellem sygehuse og akutteams i Silkeborg og Aarhus Kommune 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Studieturen til demenslandsbyen i Svendborg 

De af Seniorrådets medlemmer, som deltog i studieturen til demenslandsbyen i Svendborg, 

gav tilbagemeldinger på turen. 

Alle deltagere var enige om, at det havde været en rigtig dejlig og meget spændende tur. De 

var meget imponerede over det store politiske engagement, der var omkring 

demenslandsbyen. Medarbejdere og politikkere trak på samme hammel, og de vil virkelig 

demenslandsbyen. 

Der var gjort rigtig meget ud af, at det skulle være hjemmeligt, f.eks. blev aflastningsboliger 

omtalt som ferieboliger, så det var noget beboerne kunne relaterer til. 

Seniorrådet var imponeret over både omgivelserne og bygningerne, og de mente ikke, at det 

burde koste så meget at få etableret noget tilsvarende i Hedensted Kommune. Bygningerne 

kan naturligvis ikke blive det samme, men det burde være muligt at etablerer et lignende miljø 

indenfor en rimelig økonomisk ramme. 

Informationsniveau på plejecentrene 

Emnet er afstedkommet af en situationen i forbindelse med kommunens åbent hus 

arrangement, hvor formanden oplevede, at personalet på et kommunalt plejecenter ikke var 

orienteret om, at der var åbent hus. Der synes at være udfordringer med f.eks. at få formidlet 

informationen omkring arrangementer og aktiviteter på plejecentrene. Derfor er Seniorrådet 

interesseret i, hvordan kan man sikre, at information løbende kommer ud til alt personale med 

tanke på, at der f.eks. er medarbejdere i driften, der ikke kommer ind til en computer og læser 

mails. Samtidig er de også udfordret af, at de ikke alle sammen anvender samme systemer.  

I forbindelse med det nye omsorgssystem CURA implementeres Dialognet, som fungerer på 

alle devises i driften, både tablets og telefoner. Det betyder, at det der lægges på 
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medarbejdernettet også vises på Dialognet, og på den måde skulle informationstabet gerne 

kunne minimeres.  

Samarbejdet mellem sygehuse og akutteams i Silkeborg og Aarhus Kommune 

Som repræsentant for Patient Inddragelsesudvalget var formanden inviteret til rundvisning på 

Skejby Sygehus. De har etableret udgående akutteams, som er med til at forebygge 

indlæggelser. Indsatsen har halveret antallet af genindlæggelserne siden de startede op. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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121.        Orientering - Seniorrådets vedtægter 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte de nuværende vedtægter samt forslag til vedtægtsændringer. 

Seniorrådets vedtægter for 2014 - 2017 er vedhæftet som bilag. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet har tidligere drøftet vedtægten om, at det først er ved 3. måneders forfald, at 

suppelanterne kan indtræde. Dette ønskes ændret således, at suppleanterne kan inddrages i 

forbindelse med kendt forfald. På den måde får de også langt større tilknytning til samt føling 

med, hvad der sker i Seniorrådet. Suppleanterne skal naturligvis have diæter og 

kørselsgodtgørelse på samme vilkår som de øvrige medlemmer af Seniorrådet. På baggrund af 

ovenstående besluttes det, at Seniorrådets vedtægter ændres. Elin Kristensen har lavet et 

udkast til vedtægtsændringerne. Når vedtægtsændringerne foreligger skal de godkendes i 

Byrådet. Ændringerne sendes til Udvalget for Social Omsorg, som indstiller 

vedtægtsændringerne til Byrådet.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 Seniorrådets vedtægter 2014-2017 

  

Bilag/Punkt_121_Bilag_1_Seniorraadets_vedtaegter_20142017.pdf
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122.        Orientering - Seniorrådsvalget 2017 

Beslutningstema 

Orientering om Seniorrådsvalget 2017, herunder: 

 Status på Seniorrådsvalget 

 Konstituering af det nye Seniorråd 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Stemmesedlerne til Seniorrådsvalget er sendt ud, hvilket afføder en del spørgsmål. Der er 

fortsat mange, der tilkendegiver, at de ikke ved hvad Seniorrådet er, og hvad de arbejder for. 

Det vil det nye Seniorråd gerne gøre noget ved. 

Vedrørende konstituering besluttes det, at det nye Seniorrådet konstituerer sig den 13. 

december i forbindelse med Seniorrådsmødet. Konstitueringsmødet afholdes den 13. december 

fra 09.00 -09.30. Herefter er der ordinært Seniorrådsmøde, som afsluttes med den årlige 
julefrokost. 

Formanden for Seniorrådet giver de opstillede kandidater besked om, at de skal blokere 

formiddagen den 13. december 2017, således at de har mulighed for at deltage i 

konstitueringsmødet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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123.        Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Status på DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference tirsdag d. 24. oktober 2017 i 

Vingstedcentret, hvor dagens tema var "Et sundt liv som ældre - Sundhedsfremme og 

forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde!". Deltagerne orienterer om de 

workshops, som de havde tilmeldt sig 

 Referat fra det sidste nyhedsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD - vedlagt som bilag 

 Referat fra bestyrelsesmødet i DANSKE ÆLDRERÅD - vedlagt som bilag 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der blev givet tilbagemelding på Danske Ældreråds konference i Vingstedcentret med temaet 

”Et sundt liv som ældre – Sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes 

arbejde”. De deltagende medlemmer gav tilbagemelding på de seminarer, som de havde 

deltaget i. Som altid en rigtig god og informativ konference med fokus på mange aktuelle og 

vedrørende temaer og drøftelser. Slides fra de forskellige seminarer er vedhæftet som bilag. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 

Bilag 

 DANSKE ÆLDRERÅD nyhedsbrev 3. september 2017 

 DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 

 Resultat af miniundersøgelse vedrørende ældrerådsvalg 2017 

 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2017 

 Udvikling af det nære sundhedsvæsen 

 Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse 

 Sunde Seniorer – meningsfuld, motiverende aktivitet for hjerne og krop 

 Når mennesker har brug for mennesker! 

 Mand dig op – Det er vigtigt at nå de svære mænd! 

 LÆR AT TACKLE – hverdagen, et liv med problemer eller sygdom m.m. 

 Livshistorier – En vej til nærværende samtaler, mening og fællesskabsfølelse 

 Kend din krop når den ældes 

 Grundlag for en vellykket aldring – Lev livet med robusthed 

 En aldrende befolkning 

Bilag/Punkt_123_Bilag_1_DANSKE_AeLDRERAaD_nyhedsbrev_3_september_2017.pdf
Bilag/Punkt_123_Bilag_2_DANSKE_AeLDRERAaDs_holdning_til_aktuelle_aeldrepolitiske_omraader.pdf
Bilag/Punkt_123_Bilag_3_Resultat_af_miniundersoegelse_vedroerende_aeldreraadsvalg_2017.pdf
Bilag/Punkt_123_Bilag_4_Referat_af_bestyrelsesmoede_d_12_oktober_2017.pdf
Bilag/Punkt_123_Bilag_5_Udvikling_af_det_naere_sundhedsvaesen.pdf
Bilag/Punkt_123_Bilag_6_Sundhedspolitik_for_aeldrebefolkningen_med_sundhedsfremme_og_forebyggelse.pdf
Bilag/Punkt_123_Bilag_7_Sunde_Seniorer__meningsfuld_motiverende_aktivitet_for_hjerne_og_krop.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

124.        Bordet rundt  

Beslutning 

Et af Seniorrådets medlemmer er blevet orienteret om, at et af kommunens plejecentre har 

fået otte opsigelser på en måned. Dette vækker bekymring i Seniorrådet og emnet sættes på 

som punkt til drøftelse på mødet den 13. december 2017. 

  

Et af Seniorrådets medlemmer er blevet kontaktet i forhold til uigennemskueligheden omkring 

opgave- og ansvarsfordeling, samt løsningen af opgaverne på plejecentrene. Dette sættes på 

som punkt til drøftelse på mødet den 13. december 2017. 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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27.69.40-P35-1-16 

125.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

 Mødet onsdag den 6. december flyttes til onsdag den 13. december 2017. 

 Orientering om overgang til nye kvalitetsstandarder 

 Orientering om overgang til nyt omsorgssystem CURA 

Beslutning 

Det besluttes at følgende emner skal drøftes på mødet den 13. december 2017: 

  

 Orientering om overgang til nye kvalitetsstandarder 

 Orientering om overgang til nyt omsorgssystem CURA 

 Personaleudskiftning på kommunens plejecentre 

 Kompetencefordeling på kommunens plejecentre 

 Det nye Seniorråd - hvordan løbes det i gang? 

  

Fraværende: Anker Andersen og Kirsten Bitsch Kristensen. 
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 2017 04.10 Referat Seniorrådet 

 Seniorrådets vedtægter 2014-2017 

 DANSKE ÆLDRERÅD nyhedsbrev 3. september 2017 

 DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 

 Resultat af miniundersøgelse vedrørende ældrerådsvalg 2017 

 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2017 

 Udvikling af det nære sundhedsvæsen 

 Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse 

 Sunde Seniorer – meningsfuld, motiverende aktivitet for hjerne og krop 

 Når mennesker har brug for mennesker! 

 Mand dig op – Det er vigtigt at nå de svære mænd! 

 LÆR AT TACKLE – hverdagen, et liv med problemer eller sygdom m.m. 

 Livshistorier – En vej til nærværende samtaler, mening og fællesskabsfølelse 

 Kend din krop når den ældes 

 Grundlag for en vellykket aldring – Lev livet med robusthed 
 En aldrende befolkning 
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