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27.69.40-P35-2-14 

1.        Orientering om Plejecenter Møllebo 

Beslutningstema 

Daglig leder Marianne Nyborg orienterer om Plejecenter Møllebo. Der gives evt. en kort 
rundvisning. 

Beslutning 

Der er placeret 40 fritliggende boliger omkring Møllebo Centeret. Der er for tiden cirka 8 ledige 
boliger. 

Der er 15 kørestolsskubbere - de er glade for de nye Elkørestole, som er nemme at skubbe. 
Såfremt en pårørende skal ud at skubbe med en beboer, skal personalet vide det en dag før, 
så kørestolen er klar til brug. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

27.69.40-P35-2-14 

2.        Orientering om "Den Sociale Dimension" 

Beslutningstema 

Områdeleder Merete Baastrup fra Nederbylund orienterer om "Den Sociale Dimension", som er 
et projekt i "Ældrepuljen".  

Beslutning 

Der orienteres om de aktiviteter, der forgår i de forskellige distrikter. Samlet i de 3 distrikter er 
der ca. 25 borgere, der er i et forløb. Det drejer sig om borgere, der lægger vægt på at klare 
sig selv/ borgere som er svækket, men som ikke har brug for "rigtig hjælp". Det kan bl.a. 
være borgere, der har let demens, almindelig aldring og så videre. Mange ældre mister 
initiativet med alderen, men når der skubbes lidt på dem, får de det bedre.  
For medarbejderne drejer det sig om at arbejde i netværk og finde løsninger i fællesskab. 
 
Seniorrådet spørger ind til hvordan samarbejdet med de frivillige er, da erfaringen viser, at der 
ikke bliver taget kontakt til de frivillige. Eksempelvis mangler motions- og spisevenner 
opgaver. Der er enighed om, at der skal laves en bedre kobling mellem Den Sociale Dimension 
og de frivillige, herunder motions- og spisevenner. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-14 

3.        Anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler  

Beslutningstema 

 Marie Holm Andersen orienterer om anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler 

Beslutning 

Marie Holm Andersen og Jonas Sivertsen er ansat i tidsbegrænsede projektstillinger indtil 31. 
december 2015. Udover at igangætte projekter arbejder de med motivation og om hvordan 
man får implementeret nye tiltag. 
 
Der skal ikke sættes en hel masse i værk, men i stedet igangsættes små projekter, som giver 
mening for borgerne og personalet, og som på sigt kan blive implementeret i driften. 

Er det en person eller en robot der er brug for ? Der er mange etiske aspekter omkring 
borgernes livskvalitet, der skal tages stilling til/ højde for. Projektarbejdet hænger sammen 
med Den Sociale Dimension. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
  

27.69.40-P35-2-14 

4.        Godkendelse af referat fra den 5. december 2014 

Beslutning 

Godkendt.  
  

27.69.40-P35-2-14 

5.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Godkendt.  
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27.69.40-P35-2-14 

6.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutning 

• Har dags dato afholdt møde med socialrådgiverne omkring etablering af 
kontorfaciliteter på Vestergade i Løsning. Planen er at lokalerne skal være 
indflytningsklare den 1. april 2015. 

• Der gives orientering om den nye myndighedsfunktion. En ny myndighedsleder og 3 
koordinatorer kan forhåbentlig starte omkring den 1. marts 2015. 

• Der er nogle udfordringer i forhold til budget 2016. 

• Der afholdes et ekstraordinært møde i Udvalget for Social Omsorg den 10. februar 
2015 omkring fremtidens seniorområde. 

• Gratis konference omkring samarbejde mellem kommunen og de frivillige den 5. 
februar 2015 i Silkeborg, inviteret af Ældre Sagen. 

  

27.69.40-P35-2-14 

7.        Svar på seniorrådets budgetønsker for 2015 

Beslutning 

Der vil snarest blive fremsendt et svar til Seniorrådet.  

  

27.69.40-P35-2-14 

8.        Præsentation af seniorlivspolitikken 

Beslutning 

 Er ikke klar endnu.  
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27.69.40-P35-2-14 

9.        Høring af Midttrafiks køreplaner 2015 

Beslutningstema 

  
Midttrafik afholder høring for regionale-, lokale- og bybusser i perioden 5. til 18. januar 2015.  
 
Høringen drejer sig om de køreplaner, der træder i kraft den 28. juni 2015 og gælder frem til 
sommeren 2016. Høringen gennemføres online via Midttrafiks hjemmeside. 
Der ligger kun forslag til nye køreplaner, hvis Midttrafik lægger op til væsentlige ændringer. Er 
der ikke forslag til en ny køreplan, kan der kommenteres på den nuværende. 
 
Der fremsendes særskilt mail til Seniorrådet med link til Midttrafiks nye køreplaner. 
 
Der udarbejdes høringssvar. 

Beslutning 

Seniorrådet har undersøgt køreplanerne, og det ser ikke ud til, at der er væsentlige ændringer 
i forhold til de ruter, som vi bruger i kommunen i dag. Desuden er det positivt, at 
skolebusserne fremover kan bruges gratis af alle. 

  

27.69.40-P35-2-14 

10.        Orientering ved formanden 

Beslutningstema 

• Orienteringsmøder om demens 
• Borgermøde den 26. marts 2015 
• Anvendelse af chips/ GPS hos demente ? 

Beslutning 

  
1. Orienteringsmøder om demens 

 
Møderne er annonceret i de lokale ugeaviser. 
 
Kommende møder: 
20. januar - Pleje og omsorg til demente 
3. februar - Juridiske aspekter 
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17. februar - Pårørende erfaringsudveksling 
 
Møderne afholdes på Hedensted Skole kl. 19 - 21. Tilmelding er ikke nødvendig. 

2. Borgermøde den 26. marts 2015 kl. 14.00 på Bøgely 
 
2. møde i arbejdsgruppen afholdes den 20. januar 
Temaer - Det nære Sundhedsvæsen - regionalt - kommunalt samt Kørselsordninger i 
Hedensted kommune 

3. Anvendelse af chips/ GPS hos demente ? 
 
Chips/GPS anvendes i Hedensted Kommune, men kun hvis det er aftalt med borgeren / 
pårørende. 

Lovgivningen blev ændret i 2010, så den demente eller de pårørende ikke skal spørges 
først. GPS giver demente borgere frihed til at bevæge sig frit uden at blive væk. 

Der orienteres om:  

• konferencen "Bedre velfærd større arbejdsglæde" en lokal aftale mellem FOA og 
Københavns Sundhedsafd. Det handler om mere tillid, mindre kontrol og større 
arbejdsglæde.  

• et lignende projekt omkring mindre registrering er på vej i Uldum, i samarbejde 
mellem Hedensted Kommune og FOA Horsens. 

  

27.69.40-P35-2-14 

11.        Indstilling af kandidat til Danske Ældreråds bestyrelse 

Beslutning 

Seniorrådet anbefaler, at Anker Andersen vælges som 1. suppleant. Lillian Andersen 
fremsender indstillingen.  
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27.69.40-P35-2-14 

12.        Fastsættelse af mødedatoer i 2015 

Beslutningstema 

Følgende mødedatoer foreslåes: 
  
Tirsdag den 24.02  kl. 09 - 12 
Tirsdag den 10.03  kl. 09 - 12 
Onsdag den 15.04  kl. 09 - 12 
Tirsdag den 12.05  kl. 09 - 12 
Onsdag den 03.06  kl. 09 - 12  
Tirsdag den 18.08  kl. 09 - 12 
  

Beslutning 

Mødet den 12. maj ændres til den 19. maj 2015. 
Øvrige mødedatoer er godkendt. 

  

27.69.40-P35-2-14 

13.        Kommende møder og kurser 

Beslutning 

Møde for formand og næstformand den 2. februar 2015 i Viborg. Elin Kristensen og Lillian 
Andersen deltager. Materiale fra Danske Ældreråd er udsendt. 

Den 26 januar - møde med kronikerstyregruppen i region Midt (Læge, sygeplejersker og 
politikere) 

Den 5. marts - møde på Skejby sygehus 

Den 30. april - konference med praksisudvalget 

Den 20. aug. - præsentation af Sundhedsaftalen 
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27.69.40-P35-2-14 

14.        Næste møde 

Beslutning 

• Ipads 
• Kommentarer fra kommunen til Sundhedsaftalen 
• Seniorlivspolitikken 
• Høring af inkontinensbleer 
• § 18 midler 

  

27.69.40-P35-2-14 

15.        Bordet rundt 

Beslutning 

Anker Andersen: Klippekortsordning til de svageste hjemmehjælpsborgere - er det noget man 
skal søge til? 
Svar: Hvis alle kommuner ansøger puljen, vil Hedensted Kommune kunne få tildelt i alt godt 
600.000 kr. i 2015. Ordningen vil være gældende fra 2. halvår 2015. Sagen behandles på 
møde i Udvalget for Social Omsorg den 2. februar 2015. Seniorrådet orienteres om 
beslutningen.  

Jens Peter Rasmussen: Er prisen generelt 67 kr. for et hovedmåltid på alle plejecentre? 
Svar: Jane Ravn Peters undersøger, hvad prisen er. 

  

27.69.40-P35-2-14 

16.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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85.00.00-A00-3-14 

17.        Orientering - Status på tidlig opsporing 

Beslutningstema 

Status på indsatser i forhold til tidlig opsporing hos sundhedspersonalet i Senior Service, 
Hedensted kommune. 
Hedensted kommune er i færd med at implementere flere værktøjer med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
En del af værktøjerne er allerede implementeret og de resterende bliver det i 2015. 

Sagsfremstilling 

Administrationen indstiller, 12. januar 2015, pkt. 6: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Udvalget for Social Omsorg, 12. januar 2015, pkt. 6: 
  

Beslutning 

Seniorrådet kunne godt tænke sig at se skemaerne: "Hjulet", "ISBAR" kortet og "TOBS score 
skemaet". Skemaerne udsendes til Seniorrådet. 

Bilag 

• Tidlig opsporing 

  

27.69.40-P35-2-14 

18.        Orientering - Kuren i Juelsminde 

Beslutningstema 

Orientering om problematikken omkring udgifter til tomgangsleje for ældreboligerne/ 
udfordringerne på Kuren i Juelsminde. 
 
I vedlagte notat skitseres 6 muligheder: 
  

• Ingen ændringer 
• Ombygning til almene familieboliger 
• Anden kommunal anvendelse 
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• Afhændelse til privat aktør 
• Delvis nedrivning 
• Omdannelse til plejecenter 

   
  

Beslutning 

Taget til efterretning. 

Bilag 

• Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde 

  

29.00.00-P00-4-13 

19.        Orientering - Status på ældrepulje 2014 

Beslutningstema 

Der orienteres om: Ældrepulje projektet - Løft af ældreområdet. 
  
Der blev i finanslovsaftalen for 2014 bevilliget 1 milliard til løft af ældreområdet. Disse penge 
skulle ansøges af kommunerne. Pengene blev fordelt efter indbyggertallene, så det betød at 
der blev bevilliget 8,3 million kroner til Hedensted Kommune. 
Der blev lavet en ansøgningsrunde - hvor indsatserne var følgende: 

• Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 
• Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 
• Bedre forhold for de svageste ældre for eksempel på plejehjem 

Da puljen først blev meldt ud efter nytår, var den endelige tilbagemelding og bevilling fra 
ministeriet klar i april måned. 
  
Hedensted kommune ansøgte midler til følgende områder: 

• Øget serviceniveau på personlig pleje til beboerne på plejecentrene 
• Styrke den sociale dimension for de svage borger i eget hjem gennem mulighed for 

visitering til bl.a. gåtur, madlavning, højtlæsning 
• Øget og struktureret overblik og implementering af velfærdsteknologiske løsninger til 

gavn for de ældre i Hedensted Kommune 
• Bedre forholdene for ægtefæller/pårørende der vælger at passe personer med demens 

hjemme gennem mulighed for afløsning aften/nat/weekend. 
  

Da der blev givet tilsagn fra Ministeriet, gik Hedensted Kommune i gang med at ansætte 
medarbejdere til de enkelte projekter. De bevilligede midler gav mulighed for at ansætte 
(fuldtidsstillinger): 

1. ”Velfærdsteknologiske løsninger”: 1 projektleder 
2. ”Øge serviceniveau personlig pleje”: 16,6 SSA’ere 
3. ”Styrke den sociale dimension”: 3 ergoterapeuter og 6 SSA’ere 
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4. ”Bedre indsats m. demens pårørende”: 1 SSA (aften/nat, hverdag/weekend) 
  
Der har været en del problemer med at få ansat personale. Dels var der ikke assistenter der 
var kvalificeret til opgaverne og dels tog det tid at få besat alle stillinger. Henover sommeren 
lykkedes det at få næsten alle stillinger besat. 
Men da projektet og midlerne skulle have kørt fuld ud fra 1.5.2014 og der løbende er 
personale, der siger op eller går på barsel, er status på ansættelserne for nuværende: 
  
Ældre puljen Myndighed: 2 (projektleder og teknologi) 
Løft af personlig pleje: 13 
Styrkelse af social dimension: 11  
Demens pårørende: 1 
  
Derfor er der ansøgt om at få 3,4 million kr. overført til 2015, således at midlerne kan bruges 
sammen med de 8,3 million kroner, som Hedensted Kommune igen er tildelt. 
  
Evaluering af de enkelte projekter: 
Øget serviceniveau på plejecentrene - Der er på alle plejecentre ansat personale, der i 

samarbejde med terapeuter i forbindelse med indføring af rehabilitering arbejder på at øge 

serviceniveauet. Samtidig bliver der lavet en individuel plan med den enkelte borger. De har i 

samarbejde fået højnet borgernes livskvalitet blandt andet gennem mere tid til den personlige 

pleje, mere fokus på den enkeltes livskvalitet – ”hvad gør din dag til en solskinsdag”. 

Aflastningen af personalet ifm mere personale i ”flyver” funktioner, gør det nemmere for 

personalet at løfte opgaverne og styrke den praktiske hjælp og personlige pleje. 
  
Styrkelse af den sociale dimension hos borgere boende i eget hjem - Der er i hjemmeplejen 

ansat 9 personer, som har til opgave at styrke den sociale dimension ved de svageste, ældre 

borgere i kommunen. De arbejder tæt sammen med det faste personale, der har et stort 

kendskab til målgruppen. Desuden har de et netværk med de terapeuter, der er ansat til at 

implementere rehabiliteringstankegangen i hjemmeplejen. De tilbyder de udvalgte borgere et 

besøg i hjemmet for at lave en afdækning af behovet, herefter kan de selv løse opgaverne 

f.eks. følge til arrangementer, læse aviser. De kan også afsøge det lokale område for evt. 

frivillige, der kan afhjælpe ensomheden eller finde tilbud, der har interesse for den enkelte 

borger. Det er vigtigt ikke at skabe et ”afhængighedsforhold”, det vil sige, at borgeren gerne 

på et tidspunkt selv skulle kunne f.eks. gå til arrangementer eller opgaverne løses i 

samarbejde med frivillige. Dette arbejdes der med for at dels sikre borgerenes selvstændighed 

og egne valg og dels for flest mulige borgere kan få glæde af tilbuddet. Ved alle borgere der 

afsluttes har personalet altid en intention om, at holde fokus på det hele menneske, fysisk, 

psykisk og ikke mindst det sociale/ familiære aspekt. 
  
Øget og struktureret brug af velfærdsteknologi: 
Det blev valgt at ansætte 2 personer på området - den ene finansieres af Senior Service. 
De 2 konsulenter startede i juni måned. De har været i kontakt med alle 

medarbejdergrupperne i Senior Service for at høre om deres ideer til og behov for 

velfærdsteknologiske løsninger. 
Fokuspunkter 

• En Aktiv Hver Dag – Frihed og selvhjulpenhed i størst muligt omfang. 
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• En bedre arbejdsdag for personalet – Skabe et endnu bedre arbejdsmiljø (Fysisk og 
psykisk) 

• Effektiviseringer – Udnytte de tildelte ressourcer bedst muligt. 
  
Det er udmøntet i en kortlægning og udfra denne er det prioriteret, at der arbejdes med 

følgende projekter ind i 2015: 
  

• UTH medicingivning 
• Touch & Play 
• Bedre plads på badeværelset 
• Carendo Badestol 
• Benløfter 
• Bluetooth låse 
• Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion 
• Elektroniske pilleæsker 
• Planlægningsskærme på korttidsophold (Løsning Plejecenter) 

  
Mulighed for afløsning af ægtefæller/pårørende til demente i aften/nat og weekender: 
Der er ansat en assistent til at varetage opgaven, det har indtil videre været ressourcer nok. 
Aflastningen på demensområdet har medført stor borgertilfredshed. Det gør, at pårørende nu 

har mulighed for f.eks. at deltage i mødeaktiviteter omhandlende demens, at man kan tage til 

familiefester og deltage i andre, sociale arrangementer. 

Sagsfremstilling 

 
Administrationen indstiller, 12. januar 2015, pkt. 8: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Udvalget for Social Omsorg, 12. januar 2015, pkt. 8: 
  

Beslutning 

Der har været lidt problemer med at få besat stillinger.  

 Taget til efterretning.  

  

85.00.00-A00-3-14 

20.        Orientering - Afprøvning af elektronisk låsesystem 

Beslutningstema 

Der orienteres om afslutning af afprøvning af Bluetooth låsesystem fra Phoniro i Distrikt Øst. 
Der er tale om et elektronisk låsesystem hos borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og som 
har nøgleboks. Låsesystemet er afprøvet som mulig erstatning for nøglebokssystemet. 
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Historik 
Der er i Distrikt Øst blevet afprøvet 50 Bluetooth låse med det formål at reducere tidsforbrug 
og medarbejder ressourcer til nøglehåndtering, samt undersøge sikkerhedsmæssige fordele 
ved bluetooth låsesystemet ift. de almindelige nøglebokse.                                       
Virksomhederne Tunstall og Phoniro har stået for opsætning af låsene; levering af bluetooth 
system og den indledende uddannelse af personalet. 
  
Sagsfremstilling 
  
Bluetooth løsningen har været udfordret af problemer med dårlig internet dækning i Hedensted 
Kommune. Personalet har haft store problemer med at udsøge borgere i systemet, da den app, 
systemet understøtter, ikke kan differentiere mellem online og offline ved dårlig forbindelse. 
Da mobil internet dækningen er særdeles uholdbar i Juelsminde, tager udsøgninger af borgere 
lang tid. Ydermere har bluetooth funktionen i telefonerne til tider svært ved at finde bluetooth 
modtageren bag døren. Især branddøre er meget vanskelige at få bluetooth signal igennem. 
En oplåsning hos en borger kan derfor være tidskrævende.  
Herudover har personalet oplevet, at bluetooth funktionen låser og derved er ubrugelig. 
Personalet skal herefter logge ud af bluetooth og herefter logge ind igen. 
Endelig kræver bluetooth funktionen meget strøm for at fungere, hvilket betyder at batteriet 
på  personalets telefon relativt hurtigt aflades. 
På baggrund af de mange udfordringer med systemet og funktionaliteten har en enig 
distriktsledergruppe besluttet at afslutte projektet.  
Det vurderes samtidig, at der på sigt vil være potentiale i at afprøve andre elektroniske 
låsesystemer. Personalet, der har brugt låsesystemet i deres arbejde, er alle positive overfor 
ideen om at bruge et låsesystem. De anser det ikke for en overvågning, men som en hjælp og 
en sikkerhed ift. dokumentation.  
  
  

Sagsfremstilling 

  
Administrationen indstiller, 12. januar 2015, pkt. 9: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Udvalget for Social Omsorg, 12. januar 2015, pkt. 9: 
  

Beslutning 

Såfremt der kommer et system, der virker, kan der ses på muligheden for at afprøve det. 
 
Taget til efterretning. 
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21.        Orientering - Ny godkendt leverandør af frit valg - 
praktisk hjælp pr. 1. januar 2015 

Beslutningstema 

Orientering om at Senior Service i december 2014 godkendte og underskrev kontrakt med en 
ny leverandør af praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83 på Fritvalgsområdet med virkning fra 1. 
januar 2015. 

Sagsfremstilling 

Den nye leverandør er firmaet Hasfeldt.com  v/Jesper Arnsbjerg, som har købt og overtaget 
alle rettigheder fra konkursboet Hasfeldt. Jesper Arnsbjerg ejer firmaet med domicil i 
Juelsminde og har mod på at drive eget firma herunder indgå i et samarbejde på 
fritvalgsområdet i hele Hedensted kommune. 
Hedensted Kommune ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde med den private 
leverandør af praktisk hjælp. 
 
Administrationen indstiller, 12. januar 2015, pkt. 10: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Udvalget for Social Omsorg, 12. januar 2015, pkt. 10: 
  

Beslutning 

        Taget til efterretning. 
  

 



 

Hedensted Kommune  
Seniorrådet  

Mødedato:  
15. januar 2015 

Formand:  
 

Sidetal:  
17 

 

Bilag 

• Tidlig opsporing 
• Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde 

 


