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27.69.40-P35-2-14 

54.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Godkendt 

  

27.69.40-P35-2-14 

55.        Godkendelse af referat fra den 10. marts 2015 

Beslutning 

Godkendt 

  

27.69.40-P35-2-14 

56.        Orientering v/ chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning 

Myndighedsfunktionen er kommet på plads. Borgerne har ikke været generet af flytningen. 

Den nye leder af handicap startede den 17. marts 2015. Hun er godt i gang og har ideer til 

tiltag indenfor området. 

På Højtoften er lederen delvist tilbage. 

Udvalget for Social Omsorg har på møde den 13. april 2015: 

· drøftet plejeboliger og visitation 

· besluttet, at der skal holdes møde med de 3 boligselskaber der ejer bofællesskabernes 

bygninger - i forhold til renovering. Der er fokus på de steder som ud fra nogle 

arbejdsmiljøhensyn trænger til bolig- eller bygningsmæssige ændringer. 

· behandlet Seniorrådets forslag omkring budgettet. Seniorrådet vil blive indkaldt til møde med 

Udvalget for Social Omsorg omkring budgettet. 
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· fået orientering om at der fremadrettet ønskes at indgå et samarbejde med Via University 

College i forhold til uddannelse af sygeplejersker i stedet for University College Lillebælt, 

hvilket vil lette indflydelse på uddannelsen og samarbejdet. 

· snakket el-cykler. Områderne er blevet bedt om at få cyklerne mere ud at køre. Der vil så 

efterfølgende blive set på, om der mangler cykler. 

Elin Kristensen bemærker, at personalet på Regions institutioner er gode til at komme ud at 

cykle med deres beboere, de ses næsten dagligt. Det er personalet, der kører med dem. 

  

27.69.40-P35-2-14 

57.        Orientering v/ formanden 

Beslutningstema 

Lillian Andersen giver orientering.  

Sagsfremstilling 

Der gives orientering om: 

 Evaluering af borgermødet den 26. marts 2015 

 Visitation af kørsel til læge 

 Infomateriale vedr. akutstuer/ aflastningstuer i forhold til egenbetaling 

 Gudenå Hospice  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning 

Evaluering af borgermødet den 26. marts 2015 

Det var en god dag, som var veltilrettelagt - mange fremmødte og en pæn spørgelyst. 

Orienteringen om kørselsordningen var en succes. 

Seniorrådet drøftede fordele og ulemper med at holde mødet med Ældresagen – herunder 

Seniorrådets synliggørelse. 

Dialogmøder med borgerne er vigtige, i forhold til temaer der berører borgerne. Seniorrådet 

er borgernes talerør. 

Visitation af kørsel til læge 

Punktet kunne eventuelt være et emne på Den Internationale Ældredag den 1. oktober 2015. 

Infomateriale vedr. akutstuer/ aflastningstuer i forhold til egenbetaling 

Kortidsstuer fastholdes – kommunen har ikke akutstuer. 

Seniorrådet bemærker, at Seniorrådet/ kommunen burde informere borgerne mere om hvad 

det vil sige at være på en aflastningsstue. 

Steen Dall-Hansen nævner, at der på kommunens hjemmeside kan findes oplysninger omkring 

dette. Desuden findes der pjecer om det og folk er altid velkomne til at ringe og høre om de 
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muligheder der er, for den enkelte borger. 

Hospice Gudenå 

Lillian Andersen har meldt sig som kontaktperson i forholdt til kontakt til aktiviteter i 

nærområdet, for at informere om Hospice Gudenå og den tilknyttede støtteforening. 

  

27.69.40-P35-2-14 

58.        Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

 Ældrekonferencen den 12. maj 2015 - Forandringer i omsorgen for ældre.  

Beslutning 

Lillian Andersen har modtaget materialet til konferencen, og medtager det til konferencen. Der 

skal blandt andet stemmes om forslag til vedtægtsændringer. 

  

27.69.40-P35-2-14 

59.        Orientering om demensområdet  

Beslutningstema 

Demenskoordinator Kirsten Sejerøe giver orientering om indsatser omkring demens. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning 

Kirsten Sejerøe og Lis Flyvholm orienterede om demensområdet. 

  

27.69.40-P35-2-14 

60.        Høringssvar til Seniorpolitikken 

Sagsfremstilling 

Høringssvaret er under udarbejdelse, og vil blive udsendt snarest. 

Administrationen indstiller 
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til drøftelse.  

Beslutning 

Drøftet. Pårørendepolitikken er også blevet inddraget i høringssvaret. 

Høringssvaret godkendes og fremsendes til Udvalget for Social Omsorg. 

Pressehåndtering af Seniorpolitikken blev drøftet. Lillian Andersen vil udarbejde et læserbrev 

omkring Seniorrådets bemærkninger til Seniorpolitikken. 

Bilag 

 Fremtidens seniorområde.pdf 

  

27.69.40-P35-2-14 

61.        Årshjul for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Drøftelse af om årshjulet skal tilføjes yderligere punkter. 

Administrationen indstiller 

til drøftelse.  

Beslutning 

Følgende tilføjes listen: 

· Hvordan gør vi det mere attraktivt for borgerne at anvende Flextur. 

· Rapporter fra Embedslægen (sammenfattende rapport vil blive fremlagt, når Social 

Omsorg har modtaget materialet) 

Bilag 

 Årshjul - Seniorrådet 

  

27.69.40-P35-2-14 

62.        Bordet rundt 

Beslutning 

Minna Olesen indtræder i arbejdsgruppen omkring Den Internationale Ældredag den 1. oktober 

Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Fremtidens_senioromraadepdf.pdf
Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Aarshjul__Seniorraadet.pdf
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2015 i stedet for Solveig. 

Ole Flemming Lyse 

Der er møde i Trafiksikkerhedsrådet den 16. april 2015, hvor genopfriskningskursus for ældre 

bilister blandt andet skal drøftes. 

Et evt. punkt kunne være ”El-cykler”. Hvordan er muligheden for at få dem opladet? 

Elin Kristensen 

På Regionsrådsmøde den 13. april 2015 blev der opfordret til at dårlige oplevelser omkring 

sygehusindlæggelser/ sygehusudskrivelser videregives til Patientinddragelsesudvalget. 

Kate Junge har udarbejdet en artikel om patienters retssikkerhed. 

Forventningsafstemning kunne man godt ønske blev indført på sygehusene. 

  

27.69.40-P35-2-14 

63.        Eventuelt 

Beslutning 

Steen Dall-Hansen 

Der er i medierne meget fokus på natnormeringen på plejecentrene. 

I Hedensted Kommune er normeringen således: 

4 af de 10 plejecentre har 2 faste vagter på om natten på Bøgely, Østersnede, Løsning og 

Birkelund. 

De 6 øvrige plejecentre har 1 fast og kan trække mellem 1 der kører mellem plejecentrene. 

Lillian Andersen fremlægger et forslag fra Anker Andersen: 

Anker Andersen foreslår et offentlig møde mellem 1. og 2. budgetbehandling. Det kunne være 

en god ide at indkalde og få en orientering om hvordan det ser ud i forhold budget 2016. 

  

27.69.40-P35-2-14 

64.        Næste møde den 19 maj 2015 

Beslutning 

 Mødedatoer 2. halvår 2015 

International Ældredag 

§ 18-midler v/Frans Andersen 

Status på forebyggende hjemmebesøg v/ Dorthe Rytter 

Orientering om Integration v/Karen Marie Nielsen - fordeling af ældreboliger 

  

27.00.00-G01-274-14 

65.        Velkomstmøde i eget hjem 

Beslutningstema 
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Orientering om evaluering af projekt 'Velkomstmøde i eget hjem'. 

Sagsfremstilling 

Plejecenter Kildevældet har med projekt "Velkomstmøde• i eget hjem" undersøgt, om man 

kan få en mere glidende overgang til indflytning på plejecenteret. Dette er forsøgt ved at 

afholde et velkomstøde i borgerens hjem inden indflytning på plejecenteret.  

Projektet har vist, at dette har medført meget stor tilfredshed blandt borgere, pårørende og 

personale. 

 

Projektgruppen anbefaler at permanentgøre denne praksis. 

Ledergruppen i Social Omsorg anbefaler anvendelsen af denne praksis på alle plejecentre i 

Hedensted kommune. 

 

På de kommunale bofællesskaber er der meget få ny-indflytninger. I de tilfælde der er, er der 

inden indflytning meget tæt dialog og kontakt med borger, pårørende og fagpersoner fra andre 

tilbud, som borgeren har været i kontakt med. 

 

 

Administrationen indstiller, 13. april 2015, pkt. 45: 

til godkendelse. 

Sagen sendes til høring i Seniorrådet. 

 

Udvalget for Social Omsorg, 13. april 2015, pkt. 45: 

  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

Seniorrådet støtter op omkring det og synes, at det er en rigtig god ide, som er medvirkende 

til at skabe en glidende og forhåbentlig tryg overgang for borgeren. 

Lillian Andersen udarbejder et høringssvar til Udvalget for Social Omsorg. 

Bilag 

 Slutevaluering Velkomstmøde Kildevældet 

  

27.00.00-G01-274-14 

66.        Evaluering af skylle-tørretoilet 

Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Slutevaluering_Velkomstmoede_Kildevaeldet.pdf
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Beslutningstema 

Orientering om evaluering af skylle- tørretoiletter/ Velfærdsteknologi. 

Sagsfremstilling 

En tværfaglig arbejdsgruppe har i løbet af 2014 arbejdet med at afprøve og evaluere brugen af 

skylle- tørretoiletter hos borgere i eget hjem. 

Umiddelbare gevinster i forløbet har været færre urinvejsinfektioner og øget velfærd. Det har 

ikke været muligt at vurdere på, om der spares tid i hjemmeplejen. 

 

 

Administrationen indstiller 13. april 2015, pkt. 46: 

at udvalget drøfter evalueringen.  

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 13. april 2015, pkt. 46: 

  

Beslutning 

Taget til efterretning 

Bilag 

 Evaluering skylle og tørretoiletter Hedensted Kommune.pdf 

  

 

Bilag/Punkt_66_Bilag_1_Evaluering_skylle_og_toerretoiletter_Hedensted_Kommunepdf.pdf
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Bilag 

 Fremtidens seniorområde.pdf 

 Årshjul - Seniorrådet 

 Slutevaluering Velkomstmøde Kildevældet 

 Evaluering skylle og tørretoiletter Hedensted Kommune.pdf 
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