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27.69.40-P35-1-16 

71.        Orientering - De kommunale kørselsordninger i 
Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Kørselskoordinator Susanne Rasmussen kommer og giver orientering om de kommunale 

kørselsordninger i Hedensted Kommune. Baggrunden for, at Seniorrådet ønsker en orientering 

om de kommunale kørselsordninger er, at oplysningerne i Håndbogen for Seniorer ikke er 

korrekte. På baggrund af dette er der borgere, der har rettet henvendelse til Seniorrådets 

medlemmer for at få de korrekte oplysninger. Derfor ønsker seniorrådet at få en brush up 

omkring de forskellige ordninger og reglerne. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Kørselskoordinator Susanne Rasmussen orienterede om de kommunale kørselsordninger. 

Herunder:  

         Handicapkørsel 

         Lægekørsel 

         Befordringsgodtgørelse 

         Kørsel til sygehus 

         Kørsel som ikke kræver visitation 

 Kørsel til bad efter servicelovens §117 
 Kørsel til dagcenter efter servicelovens §117 
  

Nedenstående er kriterierne for de enkelte kørselsordninger beskrevet. 

  

Handicapkørsel: 

Du skal være svært gangbesværet og være fast bruger af rollator eller kørestol. Du kan 

bevilges op til 104 ture årligt og der er en egenbetaling på 3 kr. pr. kilometer. Formålet er 

kørsel til fritidsaktiviteter. 

Kontakt Hedensted Kommunes kørselskontor på 7975 5000, for nærmere oplysninger. 

Søges hos kørselskontoret, enten via nem-id på hedensted.dk eller på blanket vi sender. Man 

skal have et varigt handicap, være over 18, være svært gangbesværet og fast bruger af et 

ganghjælpemiddel, som kommunen har visiteret dig til. Du kan få op til 2 ledsagere med mod 

samme betaling som dig, 3 kr. pr. km. Dog giver vi i meget få tilfælde gratis ledsager med, 
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hvis man har behov for hjælp under selve kørslen, f.eks. til medicingivning eller hvis man 

risikerer at få et anfald. Handicapkørsel er gadedør til gadedørs kørsel. 

Handicapkørsel er efter §11 i lov om trafikselskaber og der er ingen klagemulighed. 

Lægekørsel: 

Kørsel til praktiserende læge og nærmeste speciallæge. Det er kun førtids- og 

folkepensionister, der ikke kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur, som kan få en 

bevilling på kørsel. 

Kontakt Hedensted Kommunes Kørselskontor på 7975 5000, for nærmere oplysninger. 

Søges hos Kørselskontoret med nem-id på hedensted.dk eller blanket. Vi giver kun kørsel, hvis 

du ikke kan benytte offentlige transportmidler herunder Flextur. Hvis vi ikke umiddelbart kan 

se, at du er berettiget, dvs. ikke kan benytte flextur, ( her bruger vi plejens notater til 

vurdering), så sender vi til en test hos en fysioterapeut i Huset. De tager så borgeren ind til en 

test indenfor 3 uger og vi baserer afgørelsen på dette. 

Befordringsgodtgørelse: 

Alle pensionister kan få befordringsgodtgørelse, svarende til billigste offentlige 

transportmiddel, når de har været hos praktiserende læge eller hos nærmeste speciallæge. Du 

skal indsende dokumentation med stempel og underskrift fra lægen, for at få 

befordringsgodtgørelsen udbetalt. Det er ikke nok at indsende kvittering fra Flextur eller 

taxibon, heller ikke selvom lægen har skrevet på disse. 

Du skal indsende dokumentationen til Hedensted Kommune, Kørselskontoret, Niels Espes Vej 

8, 8722 Hedensted. Du må gerne dokumentation for en længere periode. 

Pengene bliver indsat på din Nemkonto. 

Normalt så giver vi kun til nærmeste speciallæge, dog er det muligt at få 

befordringsgodtgørelse/kørsel til en anden speciallæge, hvis det er lang tids ventetid hos 

lægen. Men kun hvis det vil have alvorlige helbredsmæssigt konsekvenser at vente. Dette 

bliver vurderet, efter at have talt med enten borgeren eller borgerens læge. Dog har de fleste 

speciallæger akut tider, så man kan altid komme hurtigt til, hvis lægen vurderer det er 

nødvendigt. 

Du kan ikke få kørsel/befordringsgodtgørelse til tandlæge, fysioterapeut m.v. 

Både lægekørsel og befordringsgodtgørelse er efter sundslovens §170, klagemyndighed 

Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Kørsel til sygehus: 

Kørsel til sygehus i Region Midtjylland. Det er kun førtids- og folkepensionister der ikke kan 

benytte kollektiv trafik, herunder Flextur som kan få kørsel. Kontakt Regionens Kørselskontor 

på 7023 6248 for nærmere oplysninger. 

Kørsel, som ikke kræver visitation: 

Med Flextur bliver du hentet hjemme og kørt derhen, hvor du vil. Transporten foregår i taxa 
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fra kantsten til kantsten. Du skal selv betale for kørslen og du kan forvente, at der er andre 

med i taxaen. 

Du kan bestille din Flextur indtil en time før, du ønsker at blive hentet. Ring på telefon 87 40 

83 00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 – 20.00. 

Flextur kan ikke bruges d. 24/12 og 31/12. 

Du kan også bestille online, se mere på www.midttrafik.dk 

Der foreligger en venneaftale med Vejle Kommune, så du kan køre til 5 kr. pr. km. til hele 

Vejle Kommune. 

Der foreligger en venneaftale med Horsens Kommune, så du kan køre til 4 kr. pr km. Dog kan 

man i bybus området i Horsens midtby, kun køre til 4 kr. pr. km til banegården eller Vitus 

Berings Plads. Til alle andre adresser i midtbyen koster hele turen 14 kr. pr. km. 

Kørsel til bad efter servicelovens §117: 

Det er områderne der visiterer til dette, hvis man ikke kan blive badet hjemme. Det er på 

plejecentrene i Rask Mølle, Birkelund og i Løsning, man bliver badet og personalet kommer ind 

fra områderne for at bade. 

Kørsel til dagcenter efter servicelovens §117: 

Det er visitator/dagcentrene, der visiterer til dette. Der er en egenbetaling på ca. 54 kr. 

Kørsel/befordringsgodtgørelse til genoptræning efter sundhedslovens §140: 

Du skal have en genoptræningsplan fra sygehuset. De fleste går til genoptræning i Huset. Der 

er få der går til genoptræning på Horsens Sygehus. 

Vurderingen om du kan blive kørt eller skal have befordringsgodtgørelse er det samme som til 

lægekørsel. Altså kan du bruge Flextur eller ej. 

Du skal være førtids- eller folkepensionist, eller have mindst 50 km. til nærmeste 

genoptræningssted for at være berettiget. 

Det er Inger Nielsen i Huset, der udbetaler befordringsgodtgørelse til genoptræning. 

I Hedensted Kommune er det Hedensted Taxa, der varetager de kommunale kørselsopgaver. 

Seniorrådet er altid velkommen til at ringe til, eller henvise til Lars Oksbjerre og Susanne 

Rasmussen på kørselskontoret.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Kørselsordninger 

Bilag/Punkt_71_Bilag_1_Koerselsordninger.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

72.        Godkendelse af dagorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 21. juni 2017. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Peteresen. 
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27.69.40-P35-1-16 

73.        Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 2017 24.05 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_73_Bilag_1_2017_2405_Referat_Seniorraadet.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

74.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering omkring følgende: 

  

 Besøg omkring demens: Gjern og Svendborg 

 Orientering om BPSD 

 Fælles møde med udvalget, Seniorråd og Pårørenderåd 

 Frivilligfest 

 Åbnet hus i Social Omsorg  

 Indsatsområder i Social Omsorg i efteråret 2017 

  

  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om følgende: 

  

 Kampagnen - "Hvad er vigtigt for dig?". hejsundhedsvaesen.dk/vigtigt-for-dig/ 

 Seniorrådet vil høre, om datoen for informationsmødet omkring midtvejsevalueringen af 

BPSD- demensprojektet er fastsat 

 Er der kommet en tilbagemelding fra Udvalget for Social Omsorg på Seniorrådets 

høringssvar omkring de nye kvalitetsstandarder samt ønskerne til budget 2018? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Chefen for Social Omsorg orienterede omkring følgende: 

 

Studiebesøg i Gjern: 

Studiebesøg på Karolinelundscentret i Gjern mandag den 26.06.2017. Der er afgang fra Huset, 
Ny Skolegade 4, 8723 Løsning, kl. 08.45. 

BPSD-projektet: 

BPSD- projektet er et landsdækkende demensprojekt, hvor Hedensted, Faxe, Greve, 

København og Næstved Kommune skal afprøve en ny model til at målrette plejen af beboere 

med demens og samtidige adfærdsmæssige og psykiske symptomer, også kaldet BPSD for 

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Det primære formål med projektet er at 

reducere forekomsten og graden af BPSD blandt beboere med demens og dermed forbedre 

deres livskvalitet. Det forventes også, at modellen kan bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø 

på plejecentrene. At arbejde målrettet med BPSD kan desuden forventes at føre til nedsat 

anvendelse af bl.a. antipsykotisk medicin og færre voldsomme episoder. Har personalet 

mistanke om, at en ældre har demens kan de foretage en screening og dermed målrette deres 

handlinger i forhold til den ældres demens. Torsdag den 14. september 2017 vil der være en 
præsentation af midtvejsevalueringen for BPSD, og her inviteres Seniorrådet til at deltage. 

https://hejsundhedsvaesen.dk/vigtigt-for-dig/
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Pårørendepolitikken for seniorområdet: 

Det er aftalt mellem Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet, at de gerne vil være værter 

ved et fælles møde med bruger/pårørenderådene og lederne for seniordelen i Social Omsorg. 

På mødet skal Seniorrådets oplæg til pårørendepolitikken på seniorområdet drøftes. Udvalget 

for Social Omsorg og Seniorrådet er værter i forbindelse med arrangementet, og 

værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen står for planlægningen og koordineringen. I 

den forbindelse er der brug for en kontaktperson fra Seniorrådet. Det besluttes, at Lillian 

Andersen bliver kontaktperson. Datoen for arrangementet er endnu ikke fastsat.  

Frivilligfesten: 

Frivilligfesten afholdes den 12. oktober 2017 fra kl. 16.00 til 20.00 i Gudenåcentret i Tørring. 
Der inviteres bredt ud, så alle frivillige i kommunen bliver inviteret med til festen. 

Åbent Hus arrangement: 

Det er blevet besluttet at afholde et Åbent hus arrangement – i hele Social Omsorg, herunder 

plejecentrene, bofælleskaber, Velfærdsrådgivningen, Sundhedshuset, Voksenhandicap m.fl. 

Grundideen er, at Social Omsorg åbner op og inviterer ind, så borgerne kan få et indblik i 

arbejdet netop det sted, som de har valgt at besøge. Datoen for Åbent Hus arrangementen er 

fastsat til den 2. november 2017. 

Indsatsområder i Social Omsorg i efteråret 2017: 

Implementering CURA, det nye omsorgssystem, som erstatter det nuværende CSC. Derudover 

er der et krav om, at der skiftes fra Fællessprog II (FSII) til Fællessprog III (FSIII), hvilket er 

indbygget i CURA. Selve systemet er udviklet til de medarbejdere, der arbejder i marken, 

hvorfor det også er meget driftsorienteret. Informationerne fra CSC og FSII kan ikke 

automatisk konverteres over i det nye system, så de sager der skal med over fra det ene til 
det andet system, skal overføres manuelt. 

I forbindelse med implementering af de nye kvalitetsstandarder, overgår man fra enkeltydelser 

til pakker. På baggrund af dette skal hele afregningsmodellen også ændres – fra afregning af 

enkeltydelser til pakkeafregning. Ovenstående gælder kun for frit valg. De nye 
kvalitetsstandarder er på dagsordenen i Byrådet den 28. juni 2017.  

På baggrund af ovenstående skal der også kigges på privat leverandørerne, både i forhold til 

kvalitetsstandarderne, pakkeløsningerne og afregningsmodellen. Desuden har der været en 

forespørgsel fra en af privat leverandørerne i forhold til den rehabiliterende del, hvilket rejser 

spørgsmålet om privat leverandørerne må arbejde rehabiliterende – og hvorvidt dette vil være 
hensigtsmæssigt.  

I forhold til Seniorrådets spørgsmål blev der orienteret om følgende: 

./. Kampagnen - "Hvad er vigtigt for dig?". hejsundhedsvaesen.dk/vigtigt-for-dig/: 

”Hvad er vigtigt for dig kampagnen ” blev iværksat lidt hurtigt, da det ikke havde været langt 

tid undervejs. Derfor blev Seniorrådet ikke orienteret på forhånd. Kim Rosenkilde fra Politik og 

Udvikling samler op på erfaringerne og tilbagemeldingerne fra dagen. Når dette er gjort, 

orienteres Seniorrådet. 

  

Tilbagemelding fra Udvalget: 

https://hejsundhedsvaesen.dk/vigtigt-for-dig/
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Tilbagemeldingerne fra Udvalget for Social Omsorg på Seniorrådets høringssvar omkring de 

nye kvalitetsstandarder samt ønskerne til budget 2018 er udsendt pr. mail til Seniorrådets 

medlemmer. 

Derudover blev der orienteret om, at Hedensted Kommune nu søger lægefaglige konsulenter 
samt fasttilknyttede læger til kommunens plejecentre. 

Der er to ordninger: 

1. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge/lægehus, 

om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecenteret. Det vil sige, at 

rådgivningen skal vedrøre problemstillinger, der er aktuelle for flere eller alle borgeres 

behandling, pleje og rehabilitering, dvs. generel ældrepleje og omsorg. Det er vigtigt, at de 

valgte opgaver og emner er vedkommende for personalet og relaterer sig til deres hverdag.  

 

2. Borgerne på det enkelte plejehjem tilbydes at vælge en læge/lægehus, der er fast tilknyttet 

plejecenteret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling, som ydes til de 

borgere, der er tilknyttet den faste læge/lægehus, sker efter reglerne i overenskomst om 
almen praksis. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Solveig Petersen  
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27.69.40-P35-1-16 

75.        Orientering -Vedrørende deltagelse i Seniornet 

Beslutningstema 

Orientering om, at Hedensted Kommune er blevet kontaktet af Dansk Folkehjælp, som gerne 

vil etablerer et samarbejde med kommunen med henblik på at danne netværk mellem enlige 

ensomme ældre. 

Historik 

Med baggrund i et stadigt stigende antal enlige ensomme ældre, påtænker Dansk Folkehjælp 

at udbrede projekt SeniorNET for målgruppen over 65 år bosat i lokalområder i en række 

kommuner øst og vest for Storebælt. I projektet får ensomme ældre mulighed for at møde 

ligestillede og danne netværk – til gavn for dem selv, andre ældre og samfundet.  

  

Nu vil Dansk Folkehjælp gerne give Hedensted Kommune muligheden for at få Dansk 

Folkehjælps frivillige indsats til gavn for de ældre i kommunen. Dansk Folkehjælp har allerede 

etableret 10 SeniorNET rundt omkring i landet med en særlig udviklet metode, som viser stor 

bæredygtighed, hvor netværkene drives i tæt samarbejde med de respektive kommuner via 

driftsoverenskomster.  

I hver kommune forventes det, at der deltager minimum 20 ensomme ældre samt ca. 5 

frivillige fra Dansk Folkehjælp og civilsamfundet. De frivillige vil være ansvarlige for den 

praktiske gennemførelse af projektet, og vil samtidig fungere som katalysatorer for 

netværksdannelsen og være behjælpelige med at forankre projektet i lokalområdet. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der er planlagt et møde med Dansk Folkehjælp den 14. juli 2017, hvor de kommer og fortæller 
om projektet med henblik på en drøftelse af muligheden for at etablere et samarbejde.   

Seniorrådet gør opmærksom på, at de mener, at det er vigtigt af drage erfaringer fra andre 

kommuner f.eks. Horsens, hvor de var med i opstartsfasen, og hvor projektet fortsat kører. 

Seniorrådet mener, at det kan være svært at ramme den rigtige målgruppe. Samtidig gør de 

opmærksom på, at man godt kan være ressourcestærk og være ensom, hvilket er vigtigt at 

have med i overvejelserne, hvis der skal findes deltagere til projektet. I Hedensted Kommune 

vil målgruppen være den samme, som dem der tidligere var tilknyttet klippekortsordning på 

frit valg. Den Sociale Dimension samt forebyggende hjemmebesøg vil også kunne være 

opsøgende i forhold til at opspore mulige deltagere til SeniorNET, da de til dagligt kommer i 

borgernes hjem. Der iværksættes ikke noget lige nu, men på længere sigt vil det være en 

mulighed.  
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Der opfordres til, at der også skeles til udlandet, da flere lande har gode erfaringer med at 

skabe små sociale netværk blandt ældre tidligt i seniorlivet. Disse netværk viser sig at have 

stor gavn og værdi senere hen. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Solveig Petersen.  

Bilag 

 Kort fortalt om SeniorNET 

  

Bilag/Punkt_75_Bilag_1_Kort_fortalt_om_SeniorNET.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

76.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering omkring følgende: 

  

 Studieturen til Karolinelundscentret i Gjern den 26.06.2017. Hvem fra Seniorrådet 

deltager? 

 Valgprocedurer for Seniorrådsvalget i november 2017 

 Hvilke medlemmer af Seniorrådet genopstiller til det kommende valg i november 2017? 

 Ældre Sagen afholder pårørendekonference på Hotel Nyborg Strand den 4. september 

2017 

 Forskningsprojekt "Tværspor" - på Hospitalsenheden Horsens 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Formanden orienterede omkring følgende. 

Studietur til Karolinelundscentret i Gjern: 
Følgende medlemmer fra Seniorrådet deltager i studieturen til Gjern den 26.juni 2016: 

Lillian Andersen, Elin Kristensen, Anker Andersen, Kirsten Blume Schmidt, Ole Flemming Lyse, 
Minna Olesen og Solveig Petersen 

Valgprocedurer for Seniorrådsvalget i november 2017: 

Det er vedtaget, at Seniorrådsvalget 2017 bliver afholdt som et brevstemmevalg. 

Stemmesedlerne bliver udsendt 2.-3. november 2017 og optællingen foregår den 4. december 

2017. Det besluttes, at der skal afholdes et informationsmøde i hvert område – Øst, Midt og 

Vest. Møderne planlægges afholdt ultimo august - primo september 2017 – datoerne er ikke 

fastlagt endnu. Formanden undersøger om det er muligt at bruge kommunens frivillighuse til 

informationsmøderne. Der er enighed om, at der skal være tilmelding til infomøderne. 
Følgende medlemmer tager imod tilmeldinger: 

 Juelsmindeområdet - tilmelding sker til Anker Andersen 

 Hedensted - tilmelding til Elin Kristensen 

 Tørring/Uldum - tilmelding til Lillian Andersen 

  

Seniorrådet er opmærksomme på, at infopjecen skal redigeres. Det besluttes, at infopjecen 

skal være redigeret inden arbejdsgruppen mødes igen den 10. august. Seniorrådets 
kontaktperson i administrationen er Peter Nørskov.  
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Hvilke medlemmer af Seniorrådet genopstiller til det kommende valg i november 2017?: 

Følgende seniorrådsmedlemmer genopstiller ikke:  

 Elin Kristensen 

 Lillian Andersen  
 Kirsten Bitsch Kristensen 

Følgende seniorrådsmedlemmer genopstiller: 

 Solveig Petersen 

 Jens Peter Rasmussen  
 Kirsten Blume Schmidt (regner med at genopstille) 

Følgende seniorrådsmedlemmer har endnu ikke besluttet om de genopstiller – svar tilgår: 

 Anker Andersen 

 Minna Olesen 

 Ole Flemming Lyse  

Formanden kontakter de to suppleanter for at høre om de genopstiller. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Solveig Petersen  

Bilag 

 Forskningsprojekt -Tværspor 

  

Bilag/Punkt_76_Bilag_1_Forskningsprojekt_Tvaerspor.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

77.        Orientering - FN's Internationale Ældredag 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte indholdet af, samt programmet for FN's Internationale Ældredag.  

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Spejderhuset Kastaniehøj i Hedensted er reserveret til den 1. oktober fra kl. 09.00 til 14.00. 

Selve arrangementet afholdes fra kl. 10.00 til 13.00 Der kan være 125 personer og det koster 

215 kr. i timen at leje lokalerne. Oplægsholderen Erik Stagsted – formand for DANSKE 

ÆLDRERÅD – og musikken er booket. Selve programmet er ikke på plads endnu og 

Seniorrådet mangler også at få kandidaterne til det kommende Seniorrådsvalg helt på plads, 
således de kan præsenteres i forbindelse med arrangementet. 

I forhold til de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet vil Seniorrådet spørge andre 

frivillige, om de har mulighed for at være behjælpelige med det praktiske i forbindelse med 
arrangementet. 

Budgettet for arrangementet blev drøftet og udgangspunktet er, at Seniorrådet vil bruge 5.000 

kr. på arrangementet. Hvis budgettet overskrides, må det drøftes om der skal være 
deltagerbetaling 

Drøftelsen taget til efterretning. 

Fraværende: Solveig Petersen  
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27.69.40-P35-1-16 

78.        Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Beslutningstema 

Der gives orientering omkring følgende: 

  

 Tilbagemeldingen fra de deltagere, som deltog i seminarerne på Hotel Nyborg Strand i 

forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDS ældrepolitiske konference den 25. april 2017. 

 Nyhedsmail - Konferencerapporten 

 Fordeling af midler på ældreområdet - Erik Stagsted 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Tilbagemeldingen fra de deltagere, som deltog i seminarerne på Hotel Nyborg Strand i 

forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDS ældrepolitiske konference den 25. april 2017, hvor 

følgende seminarer blev fulgt af fire medlemmer fra Seniorrådet: 

  

 ”Hvordan bevares det social liv for plejehjemmets beboere?”  
 ”En værdig sidste tid? - Men vi dør stadig ikke hvor vi ønsker!” 
 ”Anna skræller kartofler, Børge varmer saucen, og her dufter dejligt af flæskesteg!” 
 ”Værdigt og nødvendigt fokus på for ældres sundhed - Ordentlig, god mad og 

ernæring!” 
 ”Et trygt og værdigt liv med demens - Hvordan skabes demensvenlige kommuner?” 
 ”Geriatri i døren - hospitalsbehandling med værdighed” 
 ”Værdig omsorg for ældre - Hvordan kan vi gøre de rigtige ting rigtigt” 

  

Der var kun positive tilbagemeldinger fra deltagerne, og der var stor ros til oplægsholderne for 

at have afholdt nogle informative og vedrørende seminarer, som i høj grad berørte nogle 

aktuelle emner og problemstillinger.  

Formanden for Seniorrådet orienterede om, at alle medlemmer gerne skulle have fået tilsendt 

konferencerapporten. Derudover blev der gjort opmærksom på, at man fra DANSKE 

ÆLDRERÅDS side er bekymret over fordelingen af midler på ældreområdet, til klippekort på 

plejecentrene, da der er tale om en meget skæv fordeling. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 DANSKE-ÆLDRERÅD-konferencerapport-Nyborg-2017 

  

Bilag/Punkt_78_Bilag_1_DANSKEAeLDRERAaDkonferencerapportNyborg2017.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

79.        Orientering - Nyt fra Færdselssikkerhedsrådet 

Beslutningstema 

Torsdag den 20. april 2017 blev der afholdt møde i det lokale færdselssikkerhedsråd (FSR). 

Flemming Ole Lyse fra Seniorrådet deltog i mødet og giver en orientering om mødets indhold. 

Sagsfremstilling 

  

Administrationen indstiller, 24. maj 2017, pkt. 66: 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Seniorrådet dagsorden-referat, 24. maj 2017, pkt. 66: 

Punktet udsat. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Ole Flemming Lyse orienterede om arbejdet i Færdselssikkerhedsrådet. Der var store 

forventninger til at skulle sidde i rådet og arbejde med området, men disse er ikke blive 

indfriet. Ifølge kommissoriet skal der afholdes møder to gange om året, hvilket ikke er blevet 

efterlevet. Ole Flemming Lyse har overfor de resterende medlemmer i 

Færdselssikkerhedsrådet påpeget, at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en hjemmeside, 

som beskriver rådets arbejde samt viser en oversigt over, hvem der sidder i rådet. Desuden 

har Ole Flemming Lyse pointeret, at næstformanden burde være upolitisk. Dette er taget til 
efterretning i Færdselssikkerhedsrådet. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Solveig Petersen.  

Bilag 

 Referat fra mødet i det lokale færdselssikkerhedsråd (FSR) april 2017 

 Præsentation til mødet i færdselssikkerhedsrådet april 2017 

  

Bilag/Punkt_79_Bilag_1_Referat_fra_moedet_i_det_lokale_faerdselssikkerhedsraad_FSR_april_2017.pdf
Bilag/Punkt_79_Bilag_2_Praesentation_til_moedet_i_faerdselssikkerhedsraadet_april_2017.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

80.        Bordet rundt 

Beslutning 

Lillian Andersen orienterede om ”Projekt TVÆRSPOR, som er et nyt forskningsprojekt på 

Hospitalsenheden Horsens. Projektet har bl.a. til formål at undersøge, hvad årsagen er til at en 

lille gruppe borger gentagende gange bliver akut indlagt og om nogle af indlæggelserne kan 

forebygges. Derudover skal det via projektet undersøges, om dataanalyse kan bruges til at 

forudsige, hvilke patienter der vil blive akut indlagt inden for det næste år. Informationerne til 

projektet indsamles fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner. 

Desuden oplyste hun, at hun havde fået en henvendelse fra Power Care fra Viby, som tilbyder 

uvildigt tilsyn på ældreområdet. Power Care spørger ind til om det vil være muligt at etablere 

et samarbejde. Dette har ikke Seniorrådets interesse. 

Elin Kristensen orienterede om, at der arbejdes på en artikel omkring ældre efterladte for 

selvmord. Hun kommer med en nærmere orientering om dette senere. 

Fraværende: Solveig Petersen  
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27.69.40-P35-1-16 

81.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 16. august 2017. 

Beslutning 

Det blev besluttet at følgende emner skal drøftes på mødet den 16. august 2017. 

  

 Datoer for informationsmøder i forbindelse med valg til Seniorrådet 

 FN's Internationel Ældredag - drøftelse af økonomien samt programmet for 

arrangementet 

  

Fraværende: Solveig Petersen 

Bilag 

 Årshjul 2017 juni  

  

Bilag/Punkt_81_Bilag_1_Aarshjul_2017_juni.pdf
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27.69.40-P35-1-16 

82.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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27.69.40-P35-1-16 

83.        Orientering - Klippekortsordning på de kommunale 
plejecentre 

Beslutningstema 

Områdeleder for Kildevældet Plejecenter - Dorthe Kjær Iversen - kommer og orienterer om 

klippekortsordningen for plejehjemsbeboere. 

Historik 

./. I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende 

Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der 

afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre 

plejehjemsbeboere.  

 

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes til kommunerne som en samlet pulje. Der 

udmøntes i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere fordelt med 380 mio. 

kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Der tages forbehold for vedtagelsen af Finansloven for 2018. 

Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge om 

de midler, der er reserveret til dem. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via 

bloktilskuddet.  

  

./. Puljens formål  

Det fremgår af Aftale om Finansloven for 2017, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal 

opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver 

livskvalitet for dem.  

 

Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen 

skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på 

frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner. Hjælpen kan 

både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager 

længere tid.  

 

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.  

 

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det 

gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen 

tilrettelægger en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om 

klippekortsordningen.  

 

Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra 

hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre 

plejehjemsbeboere. Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.  

 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/aftaler-om-finansloven-for-2017
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Puljens anvendelsesområde  

Midlerne er målrettet beboere i almene plejeboliger fortrinsvis for ældre, plejehjem efter 

servicelovens § 192 fortrinsvis for ældre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.  

 

Det skal således bemærkes, at det ikke er beboerens alder, der har betydning for tildeling af 

klippekortet, men om plejecentret mv. er fortrinsvis for ældre. Alle beboere på de pågældende 

plejecentre skal således tilbydes klippekortet.  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Områdeleder fra Kildevældet Plejecenter - Dorthe Kjær Iversen – orienterede om klippekort på 

plejecentrene. Midlerne til klippekortordningen er søgt for 2017 og 2018. I 2017 vil der være 

flere klip til rådighed end 2018, da midlerne til 2017 først blev tildelt i maj. På baggrund af 

dette tildeles hver enkelt borger i 2017, 1 time om ugen og ½ time om ugen i 2018. De klip, 

som ikke bruges i 2017, overføres til 2018. Beboerne kan godt samle timer/klip sammen – op 

til 5 timer, hvis beboeren eksempelvis ønsker at tage på en tur elle lignende. Selve 

klippekortet er lejlighedsregistreret, så er der en tom lejlighed på plejecenteret tilgår disse klip 

de øvrige beboeren på plejecentret. Det har været op til områdelederne sammen med 

personalet på det enkelte plejecenter at finde formen for, hvad klippekortsordningen skal 

indholde, samt hvordan det skal fungere på deres plejecenter. På nogle af plejecentrene har 

det også været drøftet med beboerne og bruger/pårørenderådene. Overordnet er der lagt op, 

at klippene bruges til det nære – gerne én til én kontakt. Alle medarbejdere har været klædt 

på til at starte den 1. juni, dog mangles det endnu at få ansat de medarbejdere, som skal til 
for, at ordningen kan køre.  

Seniorrådet tilkendegiver, at de mener at det vil være mest hensigtsmæssigt, at det er det 

faste personale, der skal være med til glæde borgerne via klippekortsordningen. Dorthe Kjær 

Iversen beretter om, at klippekortsordningen allerede nu har været med til at skabe flere gode 

stunder og oplevelser for beboerne og personalet. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Solveig Petersen.  

  

 

https://danskelove.dk/serviceloven/192
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Bilag 

 Kørselsordninger 

 2017 24.05 Referat Seniorrådet 

 Kort fortalt om SeniorNET 

 Forskningsprojekt -Tværspor 

 DANSKE-ÆLDRERÅD-konferencerapport-Nyborg-2017 

 Referat fra mødet i det lokale færdselssikkerhedsråd (FSR) april 2017 

 Præsentation til mødet i færdselssikkerhedsrådet april 2017 

 Årshjul 2017 juni  

 

Bilag/Punkt_71_Bilag_1_Koerselsordninger.pdf
Bilag/Punkt_73_Bilag_1_2017_2405_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_75_Bilag_1_Kort_fortalt_om_SeniorNET.pdf
Bilag/Punkt_76_Bilag_1_Forskningsprojekt_Tvaerspor.pdf
Bilag/Punkt_78_Bilag_1_DANSKEAeLDRERAaDkonferencerapportNyborg2017.pdf
Bilag/Punkt_79_Bilag_1_Referat_fra_moedet_i_det_lokale_faerdselssikkerhedsraad_FSR_april_2017.pdf
Bilag/Punkt_79_Bilag_2_Praesentation_til_moedet_i_faerdselssikkerhedsraadet_april_2017.pdf
Bilag/Punkt_81_Bilag_1_Aarshjul_2017_juni.pdf
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