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27.69.40-P35-1-15 

82.        Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg 

Beslutningstema 

På dagens fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg ønsker Seniorrådet en drøftelse af 

følgende fokuspunkter: 

  

Genindlæggelser: 

Hurtigere hjemtagelse af patienter - øger antallet af genindlæggelser, hvad er årsagen? Er det 

kompetencerne hos sygeplejerskerne, plejepersonalet, lægedækningen eller hvad? 

Forslag: At der etableres to akutpladser med bemanding af akutpersonale = akutmodtagelse 

på sygehuset. 

  

Træningsområdet: 

Muligheder for en kvalificeret træning/genoptræning decentralt. Igangværende tiltag følges og 

evalueres om disse øger tilslutning til vedligeholdelsestræning. 

  

Der fastsættes en grænse for egenbetaling på transport. 

  

Pårørendepolitik: 

Der bør udarbejdes en pårørendepolitik for ældreområdet, ikke kun for 

voksenhandicapområdet. 

  

Plan for renovering eller udbygning af plejeboliger: 

Seniorrådet foreslår, at der udarbejdes en plan for de kommende år med basis i udviklingen i 

behovet de seneste år og befolkningsprognoserne. Eksempelvis kan nævnes Birkelund, der 

stod på en renoveringsplan for 2011. 

  

Seniorrådet opfordre til, at Udvalget for Social Omsorg afklarer situationen på Højtoften. 

  

Hjemmeplejen: 

Statistikken (kommunale nøgletal) viser, at der er sket en markant stigning i antallet af 

borgere +65 over få år. Samtidig kan det konstateres, at der stadig er færre, der modtager 

hjemmepleje. 

Er det alene et udtryk for, at befolkningen er blevet raskere og mere selvhjulpne, eller er der 

strammet op på visitationen? 

Det har jo vist sig, at rehabiliteringen har en gavnlig effekt et par år, men at der så igen er det 

samme behov. Har optimismen været for stor? 
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Modtagere af hjemmehjælp….i alt..       

            

  2013 2014 2015 Fald i tal Fald i % 

Under 2 timer 795,3 777,8 724,1 
71,2 

9 

2 - 3,9 timer 161,8 147,8 129,8 
32 

19 

4 - 7,9 timer 108,2 107,7 99,1 
9,1 

9 

8 - 11,9 timer 69,9 67,3 65,8 
4,1 

6 

12 - 19,9 timer 108,1 74,1 67,5 
40,6 

17 

Mere end 20 timer 62,8 54,6 51,3 
11,5 

12 

  

Modtagere 1306,1 1229,3 1137,6 168,5 13 

  

            

Andel + 65 /komm.befolkning 18,10% 18,80% 19,20% 2016 19,7 % 

I tal ca. 8302 8594 9079 9102   

Konklusion: stigning i andel + 65 på 9,3 % fald i hj.modt. på 13 %, vi er  

  blevet raskere !!       

  

  

Vurdering af korttidsophold/akutfunktion: 

Dels med hensyn til antal pladser i Løsning, dels mht. personalets uddannelse og samarbejdet 

med sygehuse og almen praksis. 

  

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et temahæfte om "Den ældre mediciske patient". Heri 

beskrives målgrupperne for den kommunale akutfunktion. 

  

Patientgruppen: Vurdering af behov 

foretages af: 

Behandlingen varetages af: 

Patienter med akut sygdom 

eller akut forværret sygdom 

Praktiserende læge eller 

vagtlæge 

Akutfunktion  og almen 

praksis. 

Pt. der i forvejen har kontakt 

til hj. sygepleje 

Hjemmesygeplejen 

vurderer. 

Akutfunktion  og 

almen praksis. 

Efter udskrivning med 

komplekse pleje og 

behandlingsbehov. 

Sygehuset -behandlingsplan Akutfunktion - sygehus og 

almen praksis. 

  

Er der pladser nok på korttidsopholdet? 
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Er personalets uddannelse tilstrækkeligt? 

Fungerer samarbejdet med sygehuse og almen praksis? 

  

Normering på plejecentrene: 

Da timerne tildeles i "pakker", er det sværere at vurdere den faktiske normering og at 

sammenligne fra år til år. 

Der bør særligt ses på natbemandingen. 

Er personalenormeringen tilstrækkelig til at gennemføre værdighedspolitikken? 

  

Værdighedsmilliarden: 

Er der afklaring omkring mulighed for overførsel af midler fra Værdighedsmilliarden til det 

kommende år? 

  

Klippekortet: 

Hvor meget bruges ordningen. Fortsætter den i 2017, når den indgår i bloktilskuddet? 

  

Demenskoordinator: 

Er der tales om en fastansættelse eller er det igen en projektansættelse? 

  

Hvordan sikres den bedste kobling mellem Seniorrådets arbejde og Udvalget for 

Social Omsorg? 

  

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Bilag 

 Budget Seniorrådet 2017 

 Budget 2017 fællesmøde 140616 

  

Bilag/Punkt_82_Bilag_1_Budget_Seniorraadet_2017.pdf
Bilag/Punkt_82_Bilag_2_Budget_2017_faellesmoede_140616.pdf
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27.69.40-P35-1-15 

83.        Godkendelse af dagsorden 

  

27.69.40-P35-1-15 

84.        Godkendelse af referatet fra den 9. maj 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 9. maj 2016. 

Bilag 

 2016 09.05 Referat Seniorrådet 

  

27.69.40-P35-1-15 

85.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. 

  

Seniorrådet ønsker i denne forbindelse orientering omkring følgende: 

 En gennemgang af de opslåede stillinger indenfor Social Omsorg, herunder stillingen 

som demenskoordinator. Annoncen var i Horsens Folkeblad den 21.05.2016. 

 Der er lavet en masterplan for Voksenhandicapområdet - er der noget lignende på vej 

for plejehjems- og demensområdet? 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Stillingsopslag i Social Omsorg 21.05.16 

  

Bilag/Punkt_84_Bilag_1_2016_0905_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_85_Bilag_1_Stillingsopslag_i_Social_Omsorg_210516.pdf
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27.69.40-P35-1-15 

86.        Orientering omkring antallet af hjælpere i hjemmet  

Beslutningstema 

Seniorrådet finder det problematisk med mange forskellige hjælpere hos borgerne. De ønsker 

derfor en status på, hvor mange forskellige hjælpere, der kommer ved borgerne.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Målet er færrest mulige personer i eget hjem 

  

Bilag/Punkt_86_Bilag_1_Maalet_er_faerrest_mulige_personer_i_eget_hjem.pdf
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27.69.40-P35-1-15 

87.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Orientering ved formanden for Seniorrådet. 

  

Der orienteres om følgende punkter: 

 Opfølgning på brugen af IPads i Seniorrådet 

 Udskiftning af opladere til IPads 

 Diæter til Seniorrådets medlemmer 

 Marienborgmødet om demens med Sundheds-og Ældreminister Sophie Løhde  

 Mødedatoer for resten af 2016: 

o Tirsdag den 16. august 2016 - Mødelokale 2 i Huset, Ny Skolegade 4, 8723 

Løsning 

o Tirsdag den 13. september 2016 - Mødelokale 2 Huset, Ny Skolegade 4, 8723 

Løsning 

o Tirsdag den 25. oktober 2016 - Mødelokale 3 Huset, Ny Skolegade 4, 8723 

Løsning 

o Tirsdag den 15. november 2016 - Mødelokale 2 Huset, Ny Skolegade 4, 8723 

Løsning 

o Tirsdag den 6. december 2016 - Mødelokale 2 Huset, Ny Skolegade 4, 8723 

Løsning 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

  

27.69.40-P35-1-15 

88.        Orientering omkring Trafiksikkerhedsudvalget 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver status på arbejdet i Trafiksikkerhedsudvalget. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-1-15 

89.        Orientering omkring FN's internationale ældredag 

Beslutningstema 

Der orienteres omkring FN's Internationale Ældredag. Seniorrådet skal drøfte den videre 

planlægning af, hvordan dagen skal markeres i Hedensted Kommune. 

Sagsfremstilling 

FN's Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, 

civilsamfundets, FN-organisationernes og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre 

mennesker vilkår på den internationale dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. I år er 

temaet "Tag kampen op mod aldres-diskrimination". 

Administrationen indstiller 

at orienteringen samt drøftelsen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-1-15 

90.        Orientering - Opfølgning på pårørendekonference på 
Hotel Nyborg Strand den 26. maj 2016 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver en opfølgning fra pårørendekonferencen, som blev afholdt på 

Hotel Nyborg Strand den 26. maj 2016, hvor dagens tema var "Pårørende i dag og i 

fremtiden".' 

Som yderligere uddybende materiale er dagens program samt slides fra dagens power points 

vedhæftet som bilag. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 workshop-3-inger-schroeder 

 workshop-2-lene-dernert 

 workshop-2-hanne-gullestrup 

 workshop-1-marie-lenstrup 

 workshop-1-birthe-soendergaard 

 6-tove-lindhardt 

 5-ove-gaardboe 

 4-bjarne-hastrup 

 3-aeldresagen-undersoegelse-blandt-aegtefaeller-til-hjemmehjaelpsmodtagere-

25042016 

 2-aeldresagen-paaroerende-charter 

 1-MERE-VIDEN-OG-DEBAT-OM-PAAROERENDE 

 Program for Pårørendekonferencen 

  

Bilag/Punkt_90_Bilag_1_workshop3ingerschroeder.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_2_workshop2lenedernert.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_3_workshop2hannegullestrup.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_4_workshop1marielenstrup.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_5_workshop1birthesoendergaard.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_6_6tovelindhardt.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_7_5ovegaardboe.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_8_4bjarnehastrup.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_9_3aeldresagenundersoegelseblandtaegtefaellertilhjemmehjaelpsmodtagere25042016.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_9_3aeldresagenundersoegelseblandtaegtefaellertilhjemmehjaelpsmodtagere25042016.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_10_2aeldresagenpaaroerendecharter.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_11_1MEREVIDENOGDEBATOMPAAROERENDE.pdf
Bilag/Punkt_90_Bilag_12_Program_for_Paaroerendekonferencen.pdf
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27.69.40-P35-1-15 

91.        Orientering - Status på Seniorrådets budget 2016 

Beslutningstema 

Der gives en status på Seniorrådets forbrug medio juni 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Seniorrådets forbrug medio juni 2016 

  

27.69.40-P35-1-15 

92.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde tirsdag den 16. august 2016. 

Bilag 

 Årshjul 2016 juni 

  

27.69.40-P35-1-15 

93.        Bordet rundt 

  

27.69.40-P35-1-15 

94.        Eventuelt 

  

29.30.00-A00-2-16 

Bilag/Punkt_91_Bilag_1_Seniorraadets_forbrug_medio_juni_2016.pdf
Bilag/Punkt_92_Bilag_1_Aarshjul_2016_juni.pdf
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95.        Orientering - Forløbsprogram Diabetes 2 

Beslutningstema 

Orientering om godkendt forløbsprogrammet for type 2 diabetes.    

Sagsfremstilling 

Forløbsprogram for type 2 diabetes er i overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 

blevet revideret af en tværsektoriel forløbsprogramgruppe.  

De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er: 

 Udvikling af en ny stratificeringsmodel, der består af fire sygdomsstadier, som borgeren 

placeres på afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Borgeren med type 2 

diabetes kan kun rubriceres i ét og kun ét sygdomsstadium. Det er således altid 

tydeligt, hvem der er ansvarlig for behandlingen, og hvilke indsatser der er relevante 

hvornår i sygdomsforløbet. For hvert stadium er det beskrevet: 

o Hvilke sygdomskarakteristika der skal være opfyldt for, at borgeren kan 

indplaceres på det givne stadium 

o Formål med den sundhedsfaglige indsats 

o Intervention og behandlingsmål 
o Ansvars- og opgavefordeling.   

  

 Patientuddannelse som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og 

ressourcer. Patientuddannelsestilbud kan være relevante på alle sygdomsstadier og bør 
gives, når borgeren er motiveret til at modtage det. 

 En mindre organisatorisk ændring i forankringen af patientuddannelse, der giver 

mulighed for, at nogle af de patienter, der i dag bliver henvist til diabetesskole på 

hospital, i stedet af f.eks. geografiske hensyn modtager et kommunalt 
patientuddannelsestilbud. 

 Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser, 
fodundersøgelser og diabetiske fodsår. 

  

Forløbsprogrammet er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 17. marts 2016. Det er 

vurderingen, at det reviderede program ikke giver anledning til markante udgiftsændringer for 

kommuner. Det er aftalt, at der skal følges op på programmet både i forhold til faglige såvel 

som økonomiske aspekter.   

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med det nationale initiativ om udvikling af forløbsplaner 

den 9. marts 2016 udgivet anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2 

diabetes. Anbefalingerne omhandler mange af de samme temaer som forløbsprogrammet. I 

forløbsprogrammet henvises til anbefalingerne med en passus om, at der i disse kan hentes 

uddybende information. 

Den videre proces 
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Forløbsprogrammet forventes fuldt implementeret i løbet af den eksisterende 

sundhedsaftaleperiode (2015-2018). De fem klyngestyregrupper, hvor hospitalets samarbejde 

med de tilhørende kommuner er forankret, er ansvarlige for at koordinere implementeringen af 

ændringerne i det reviderede forløbsprogram. 

 

 

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 87: 

at forløbsprogrammet godkendes. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 6. juni 2016, pkt. 87: 

Godkendt. 

Kommunikation 

Orientering til Senior- og Handicapråd. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 forløbsprogram_type2diabetes 

  

Bilag/Punkt_95_Bilag_1_forloebsprogram_type2diabetes.pdf
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27.15.12-G01-2-16 

96.        Høring - Afholdelse af Frivilligfest 

Beslutningstema 

Høring af Frivilligfest arrangementet. 

Økonomi 

Budget udarbejdet ved 300 deltagere: 

Lokale og forplejning (to retters menu, drikkevarer ad libitum, kaffe og kage) 94.500 kr. 

Oplæg 5.535 kr. + transportudgifter for oplægsholder fra Fyn. 

100.035 kr. + transport.  

  

Udgiften afholdes indenfor rammen. 

Sagsfremstilling 

Der er ønske om, at der igen i år afholdes en Frivilligfest. 

Det foreslås at Frivilligfesten bliver onsdag d 28. september kl 12.00 - 16.30 i Ørum Daugaard 

Multihal. Det anbefales at tilmelding efter først til mølle princippet - max 300 deltagere. 

I 2015 var det første gang, at Social Omsorg holdt Frivilligfest for de aktive frivillige; på det 

frivillige sociale ældre-, Voksen Handicap- og sundhedsområde. Tidligere har det været det 

daværende Senior Service, der har indbudt de frivillige på ældreområdet til Frivilligfest. 

Frivilligfesten blev modtaget positivt, og i alt deltog 168 personer. Tilbagemeldingerne har 

været positive, og de, der deltog i dagen, havde en rigtig hyggelig dag med tid til faglige input 

og sociale fællesskaber.  

Målgruppen for festen i 2015 var blevet ændret grundet organisationsændringen. Dels var det 

nyt, at Handicap og Sundhed var tænkt med, dels var Pensionisthøjskole ikke længere med. 

Derudover følte en del frivillige på bl.a. børneområdet sig forbigået, da der ikke er 

frivilligarrangementer indenfor dette kerneområde. Dette gav anledning til nogen forvirring. 

  

For at synliggøre målgruppen i år, og dermed imødekomme eventuel forvirring fremstilles tre 

scenarier for målgruppen: 

Scenarie 1 

De enkelte frivillige vi direkte samarbejder med i de frivillige foreninger samt frivillige der er 

tilknyttede vores institutioner, er i målgruppen for festen. Ved tilmelding oplyses tilknytning til 

Social Omsorg. 

Scenarie 2 

Frivillige som yder en frivillige indsat indenfor områderne ældre, handicap og sundhed, er i 
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målgruppen for festen. Ved tilmeldingen oplyses hvor man er frivillig, dette kan f.eks. være 

foreninger som Ældre Sagen, Hjerteforeningen, Pensionistforeninger, Dansk Blindesamfund, 

m.fl. 

Scenarie 3 

Alle, der selv vurderer, at de er i målgruppen for festen, kan tilmelde sig. Kun navn 

registreres, der vil ikke være kontrol med om de er i målgruppen for festen.  

  

Program for dagen 

Kl. 12.00 Velkomst v/? 

Kl. 12.15 - 12.45:    Præsentation af ny hjemmeside "aktiviteter målrettet ældre i Hedensted 

Kommune". 

Kl. 12.45 - 13.45:   To retters middag 

Kl. 14:00 - 15:30:   Oplæg om rekruttering af frivillige v/ Charlotte Juul Thomsen, konsulent 

på Center For Frivilligt Socialt arbejde 

Kl. 15:45 - 16.15:    Kaffe og kage 

Kl. 16.15 - 16.30:    Afrunding og tak for i dag 

 

 

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 88: 

at Udvalget godkender indhold og dato for Frivilligfesten 

at Udvalget udpeger en til at holde velkomsttalen 

at Udvalget peger på scenarie 2 som målgruppen for festen 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 6. juni 2016, pkt. 88: 

Godkendt. 

Borgmesteren spørges om hun vil byde velkommen. 

Udvalget laver indslag til velkomst. 

Kommunikation 

Til høring i Senior- og Handicapråd. 

Administrationen indstiller 

at der udarbejdes et høringssvar. 
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27.00.00-K07-1-15 

97.        Orientering - Opfølgning på kerneopgaven i Social 
Omsorg 

Beslutningstema 

Orientering om status på arbejdet med kerneopgaven i Social Omsorg. 

Sagsfremstilling 

  

 

 

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 90: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 6. juni 2016, pkt. 90: 

Taget til efterretning. 

Kommunikation 

Orientering til Senior- og Handicapråd. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Opfølgning på kerneopgaven maj 2016 

  

Bilag/Punkt_97_Bilag_1_Opfoelgning_paa_kerneopgaven_maj_2016.pdf
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27.00.00-G01-274-14 

98.        Orientering - Ta' med på Cafétur og Spiseven 

Beslutningstema 

Der orienteres om tiltag, der har til hensigt at rekruttere borgere til tilbuddene: "Ta' på 

Cafétur" og "Spisevenner". 

Sagsfremstilling 

Al forskning viser, at ældre spiser mere, når de spiser sammen med andre. Samtidig giver det 

at spise med andre, mange affødte sociale fordele og giver større livskvalitet. 

  

Kostområdet og frivilligkoordinatoren ønsker at skabe større opmærksomhed på tilbuddene. 

Derfor udsendes et informationsbrev/invitation til alle borgere, som modtager madservice. 

   

Derfor udsendes via egne madchauffører et brev, som indeholder invitation til "Ta' på Cafétur", 

pjece om "Spisevenner" samt et informationsbrev om de to muligheder.  

Brevet skal sikre, at interesserede borgere/ pårørende kan aflevere en kupon, hvor de 

tilkendegiver, at de ønsker mere information. Borger, der modtager mad fra Det Danske 

Madhus, modtager brev med posten. 

Alle der afleverer en kupon vil efterfølgende blive ringet op af en medarbejder med henblik på 

evt. opstart. Kunder hos Det Danske Madhus kan via opgivet telefonnummer kontakte en 

medarbejder. 

Information og invitation udsendes i uge 20. 

  

Madchaufførerne er instrueret i hvordan de på en positiv måde afleverer brevet med kort 

forklaring. De vil i de efterfølgende to uger spørge ind til, om borgeren har overvejet 

mulighederne i vores tilbud, og om de skal tage en kupon med hjem til køkkenet. 

  

Håbet er, at tilbuddene bliver bedre kendte i målgruppen, og at flere dermed vælger en 

spiseven og at pladserne på "Ta’ på Cafétur" fyldes op.  

 

 

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 91: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 6. juni 2016, pkt. 91: 

Taget til efterretning. 

Kommunikation 

Orientering til Seniorrådet. 
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Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning 

Bilag 

 Kom med på cafétur  

 Information. Ta'på cafetur og Spiseven. 
 Få en spiseven 

  

27.45.00-K09-1-15 

99.        Orientering om Embedslægetilsyn 2015 

Beslutningstema 

Der orienteres om Embedslægetilsyn med Hedensted Kommunes plejecentre i 2015. 

Sagsfremstilling 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som 

kommunen skriftligt har anvist Styrelsen: 

  

• Birkelund Plejecenter 

• Nederbylund Plejecenter 

• Bøgely Plejecenter (TBP) 

• Kirkedal Plejecenter 

• Løsning Plejecenter 

Der blev ved tilsynene foretaget 15 stikprøver hos de 181 beboere på 5 plejehjem for at belyse 

de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. 

  

Konklusioner 

Bilag/Punkt_98_Bilag_1_Kom_med_paa_cafétur.pdf
Bilag/Punkt_98_Bilag_2_Information_Tapaa_cafetur_og_Spiseven.pdf
Bilag/Punkt_98_Bilag_3_Faa_en_spiseven.pdf
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På 2 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016: 

• Løsning Plejecenter 

• Kirkedal Plejecenter 

  

Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2016, var ingen også undtaget for tilsyn i 2014. 

Af de 2 tilsyn som var undtaget i 2014, blev der på 1 plejehjem fundet alvorlige fejl og 

mangler i 2015. 

 

 

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 92: 

at rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 6. juni 2016, pkt. 92: 

Taget til efterretning. 

Kommunikation 

Seniorrådet orienteres om rapporten på først kommende møde. 

Lovgrundlag 

Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, 

foretager Styrelsen for Patientsikkerhed årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på 

landets plejehjem. 
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Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Embedslægetilsyn. Hedensted kommune 2015 

  

Bilag/Punkt_99_Bilag_1_Embedslaegetilsyn_Hedensted_kommune_2015.pdf
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27.00.00-G01-274-14 

100.        Orientering - Puljeansøgninger til 
Demensområdet 

Beslutningstema 

For at styrke indsatsen i arbejdet med demente borgere og deres pårørende i Hedensted 

Kommune, er det i maj måned 2016 mulighed for at søge midler i Sundheds- og 

Ældreministeriet. 

  

Der er tale om midler til: 

  

1. ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”  

2. Implementering af ”Model for målrettet pleje af beboere med demens og BPSD” 

(udadreagerende adfærd) (Behavior and Psychological Symptoms of Dementia). 
  

ad. 1: Der ønskes midler til ansættelse af 2 social- og sundhedsassistenter til fleksibel 

aflastning for pårørende til hjemmeboende borgere med demens. Sammen med nuværende 

hjemmeaflaster vil de kunne danne et korps, der kan varetage opsyn med demensramte i 

døgnets 24 timer.  

  

I dag har vi 248 hjemmeboende, som er kendte i systemet og 1240 pårørende. Nationalt 

Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen beregner at der er 5 pårørende pr. 

demensramt borger. 

Vi ved, at pårørende til demensramte blandt andet er udsatte for stress og isolation. Indsatsen 

er tænkt som en forebyggende indsats, så den demensramte kan blive i eget hjem i længere 

tid samtidig med, at den pårørende kan magte opgaven uden at blive syg. 

  

ad. 2: Der ønskes midler til afprøvning af Model for målrettet pleje af beboere med demens og 

BPSD (udadreagerende adfærd). Modellen støtter medarbejderne på plejecentrene i at 

identificere og iværksætte indsatser, der kan afhjælpe BPSD og eventuelt medvirke til, at 

udgifterne i form at udefrakommende vagter kan reduceres. 

Modellen bidrager til at strukturere samarbejdet mellem medarbejderne og sikre kontinuitet i 

plejen af beboerne. Kommunen får støtte og vejledning i forhold til at implementere en model, 

der forventes udbredt til alle landets kommuner efter endt projektperiode.  

  

Projektet monitoreres og evalueres løbende.  

Sagsfremstilling 

  

 

 

Administrationen indstiller, 2. maj 2016, pkt. 69: 

at udvalget godkender, at der søges midler i de to puljer. 
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Udvalget for Social Omsorg, 2. maj 2016, pkt. 69: 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Hanne Grangaard og Bent Poulsen  

 

 

Administrationen indstiller 9. maj 2016, pkt. 80: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Seniorrådet, 9. maj 2016, pkt. 80: 

Orienteringen udsat til næste møde den 14. juni 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

  

27.35.00-P05-1-14 

101.        Orientering - Udlejning af ældreboliger til 
Integration 

Beslutningstema 

Kompetencegruppen Integration ønsker at leje ældreboliger til flygtninge. 

Økonomi 

Med udlejning af 4 ældreboliger til voksne flygtninge til nedsat pris vil Social Omsorg spare 

192.000 kr. årligt (med udgangspunkt i boliger i Stouby), og med udlejning af 4 ældreboliger 

til uledsagede flygtningebørn med betaling af normal husleje vil Social Omsorg spare 57.924 

kr. årligt pr. bolig (med udgangspunkt i boliger i Rårup) i alt 231.696 kr. i tomgangsleje. 

Samlet besparelse årligt på tomgangsleje: 423.696 kr.  

Social Omsorg vil med aftalen fortsat hæfte for 1.750 kr. pr. bolig til voksne flygtninge.  

Sagsfremstilling 

Det øgede antal flygtninge til kommunen fordrer, at der er billige lejeboliger, som flygtninge 

kan betale. 

Kompetencegruppen for Integration foreslår, at der lejes ældreboliger, som Social Omsorg har 

visitationsretten til. 
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Der er pt. 38 ledige ældreboliger, hvor Social Omsorg betaler tomgangsleje. 

Forslaget fra Integration er, at voksne flygtninge kan leje disse til en nedsat pris. Dermed 

formindskes udgiften til tomgangsleje. 

Som eksempel: To flygtninge i en ældrebolig betaler samlet 4.000 kr. om måneden i leje alt 

inklusive. 

En bolig i Stouby koster brutto 5.651 kr. om måneden.  

Social Omsorg vil spare 48.000 kr. årligt pr. bolig ved denne aftale. 

  

Konkret ønsker Integration at leje 4 boliger i Rårup til uledsagede flygtningebørn, hvor der 

betales fuld husleje. 

Derudover kan der være behov for at leje yderligere boliger til voksne flygtninge til nedsat 

husleje. 

Der er i regnestykket taget udgangspunkt i 4 boliger, men behovet er endnu ikke afklaret hos 

Integration. 

Det vil være en forudsætning, at Integration afholder udgifter i forbindelse med eventuelle 

ændringer i boligen ved indflytning og ved re-etablering. 

 

 

Administrationen indstiller, 2. maj 2016, pkt. 70: 

at der laves en aftale med Kompetencegruppen Integration med henblik på udlejning til 

flygtninge. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. maj 2016, pkt. 70: 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Hanne Grangaard og Bent Poulsen  

 

 

Administrationen indstiller 9. maj 2016, pkt. 81: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Seniorrådet, 9. maj 2016, pkt. 81: 

Orienteringen udsat til næste møde den 14. juni 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Ledige ældreboliger pr. 1.4.2016 

  

Bilag/Punkt_101_Bilag_1_Ledige_aeldreboliger_pr_142016.pdf
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00.30.00-S00-8-15 

102.        Orientering -Tilføjelse til Værdighedspolitikken 

Beslutningstema 

Orientering om Ministeriets Bekendtgørelse i forhold til Værdighedspolitikken kræver, at 

Hedensted Kommune laver en tilføjelse til den vedtagne Værdighedspolitik. 

Historik 

 11. januar 2016: Udvalget for Social Omsorg godkender udkastet til 

Værdighedspolitikken med mindre tekstjusteringer 

 1. februar 2016 godkender Udvalget for Social Omsorg Værdighedspolitikken og 

anvendelsen af midlerne. 

 8. februar 2016 indstiller PKØ, at Værdighedspolitikken og anvendelsen af midlerne 

godkendes i Byrådet 

 24. februar godkender Byrådet indstillingen.  

Sagsfremstilling 

Ministeriet udsender den 27. februar 2016 lovbekendtgørelse i forhold til Værdighedspolitik. 

I følge denne skal Værdighedspolitikken forholde sig til alle 5 punkter: 

1. livskvalitet 

2. selvbestemmelse 

3. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

4. mad og ernæring 

5. en værdig død 

  

Hedensted Kommune har ikke lavet politik for det sidste punkt: En værdig død. 

Der er dialog med Ministeriet, som har givet Hedensted Kommune en forhåndstilkendegivelse. 

Den endelige bevilling af midlerne fra puljen afhænger af, at Værdighedspolitikken får tilføjet 

et afsnit om "Værdig død". 

  

Der foreslås følgende ordlyd: 

  

"Hedensted Kommune arbejder med at understøtte værdighed og selvbestemmelse for 

borgerne gennem hele livet og således også, når livet er ved at være slut. 

I plejen er der fokus på at give den hjælp og støtte, som den døende og dennes pårørende har 

brug for. 

Derudover er der etableret et samarbejde med frivillige organisationer i forhold til 

vågetjeneste.  

Vågetjenesten medvirker til, at ingen behøver at dø alene. Vågetjenesten tilbyder at støtte og 

aflaste pårørende, så disse gives mulighed for at koble fra nogle timer."  

 

 

Administrationen indstiller, 2. maj 2016, pkt. 64: 

at tilføjelsen til Værdighedspolitikken godkendes. 
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Udvalget for Social Omsorg, 2. maj 2016, pkt. 64: 

Godkendt. 

 

Fraværende: 

Hanne Grangaard og Bent Poulsen  

 

 

Administrationen indstiller 9. maj 2016, pkt. 79: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Seniorrådet, 9. maj 2016, pkt. 79: 

Orienteringen udsat til mødet den 14. juni 2016. 

Kommunikation 

Sendes til behandling i PKØ og Byråd. Seniorrådet orienteres om tilføjelsen til 

Værdighedspolitikken og den redigerede Værdighedspolitik offentliggøres på kommunens 

hjemmeside. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Lov om social service § 81 a, stk. 2, 

i, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, ændret ved lov nr. 171 af 27. februar 

2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Værdighedspolitik  

  

 

Bilag/Punkt_102_Bilag_1_Vaerdighedspolitik.pdf
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Bilag 

 Budget Seniorrådet 2017 

 Budget 2017 fællesmøde 140616 

 2016 09.05 Referat Seniorrådet 

 Stillingsopslag i Social Omsorg 21.05.16 

 Målet er færrest mulige personer i eget hjem 

 workshop-3-inger-schroeder 

 workshop-2-lene-dernert 

 workshop-2-hanne-gullestrup 

 workshop-1-marie-lenstrup 

 workshop-1-birthe-soendergaard 

 6-tove-lindhardt 

 5-ove-gaardboe 

 4-bjarne-hastrup 

 3-aeldresagen-undersoegelse-blandt-aegtefaeller-til-hjemmehjaelpsmodtagere-

25042016 

 2-aeldresagen-paaroerende-charter 

 1-MERE-VIDEN-OG-DEBAT-OM-PAAROERENDE 

 Program for Pårørendekonferencen 

 Seniorrådets forbrug medio juni 2016 

 Årshjul 2016 juni 

 forløbsprogram_type2diabetes 

 Opfølgning på kerneopgaven maj 2016 

 Kom med på cafétur  

 Information. Ta'på cafetur og Spiseven. 

 Få en spiseven 

 Embedslægetilsyn. Hedensted kommune 2015 

 Ledige ældreboliger pr. 1.4.2016 
 Værdighedspolitik  

 

Bilag/Punkt_82_Bilag_1_Budget_Seniorraadet_2017.pdf
Bilag/Punkt_82_Bilag_2_Budget_2017_faellesmoede_140616.pdf
Bilag/Punkt_84_Bilag_1_2016_0905_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_85_Bilag_1_Stillingsopslag_i_Social_Omsorg_210516.pdf
Bilag/Punkt_86_Bilag_1_Maalet_er_faerrest_mulige_personer_i_eget_hjem.pdf
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