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Regionsældrerådet i Midtjylland er talerør for alle 60+ borgere i de 19 kommuner i Region Midtjylland 
Formand: Anker Andersen, Hedensted, telefon: 75 68 5061 ell. 31 90 1246 og e-mail: karenanker@jafnet.dk  
Næstformand: Jens Erik Madsen, Norddjurs, telefon: 21 61 0737 og e-mail: jenserik@post3.tele.dk 
Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus, telefon: 21 91 7688 og e-mail: caks@petersminde.dk  
Poul Gudberg, Silkeborg, telefon: 40 16 5600 og pg@advokat-gudberg.dk  
K. B. Nielsen, Ringkøbing-Skjern, telefon: 97 32 3587 eller 23 30 9587 og e-mail: kbkblene@mail.dk 

 

Dagens program: 
 
8.45:  Morgenkaffe 
 
9.20:  Jens Erik synger for til morgensang 
 
9.25:  Velkomst ved Anker Andersen 
 
9.30:  Helene Bech Rosenbrandt og Mette Byrgiel fra regionshuset giver et 

oplæg under overskriften: Region Midtjyllands rolle i det tværsektorielle 
samarbejde om den ældre medicinske patient 
Der bliver lejlighed til spørgsmål 

  
10.15:  Kort pause. 
  
10.25:  Lisbeth Grøndahl, ældrepolitisk konsulent i sekretariatet i DANSKE 

ÆLDRERÅD, giver et indblik i emnet: Akutfunktion i kommunerne – 
når kompleks sygepleje skal løses i kommunen. 
Ældre-/seniorråd i kommunerne har høringsret i forhold til den nye 
kvalitetsstandard: Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale 
akutfunktioner i hjemmesygeplejen.  
Standarden danner grundlag for, at alle kommuner skal etablere en 
døgndækket (24t) akutfunktion fra starten af 2018. Kommunen kan enten 
vælge akutteam eller akutpladser, eller begge dele. Kravet er at 
akutfunktionen skal kunne udføre komplicerede sygeplejehandlinger, for 
at sikre at borgeren kan forblive i kommunen og blive behandlet der, eller 
at borgere kan komme tidligere hjem fra hospital, idet kommunens 
specialiserede akutkapacitet kan varetage det videre forløb. Lisbeth 
Grøndahl indvier os i kvalitetsstandardens krav, fordele og udfordringer, 
og giver eksempler på, hvordan standarden kan gøre det tydeligt og 
muligt for den enkelte borger at se, hvilke indsatser og behandlinger, som 
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det skal være muligt at få løst i eget hjem/kommune, med den 
specialiserede indsats fra kommunens akutfunktion.  
Efterfølgende lægges der op til debat i salen 

  
11.30:  Aktuel orientering om patientinddragelsesudvalget (Jens Erik). 

Sundhedsbrugerrådet (KB). Regionsældrerådet (Anker). 
   
11.50:  Frokost 
  
12.20:   DANSKE ÆLDRERÅDS landsformand Erik Stagsted 

• Vigtige pejlemærker for DANSKE ÆLDRERÅD i de kommende år 
• DANSKE ÆLDRERÅDS støtte til og samarbejde med de kommunale 

ældreråd og seniorråd 
• Regionsældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD. Hvordan kan vi støtte 

og supplere hinanden?   

Ca. 13.20:   Kaffe og derefter emnet: 
 
Frem mod valget i 2017. Vi får 5 korte indlæg og derefter debat: 

 
I Region MIDT har man i flere kommuner konstateret, at et større antal af 
medlemmerne i ældre-og seniorrådene ikke har lyst til at genopstille!  
Er det en ”naturlig” udskiftning, eller er der andre forhold, der 
spiller ind? Kurt Rønne, Skanderborg, og Poul Erik Heegaard, 
Viborg, giver deres vurdering 

  
Lars Møller, Norddjurs Kommune, formand for Voksen- og 
Plejeudvalget, beskriver sine erfaringer om samarbejdet mellem ældreråd 
og politikere med oplægget:  
Oplevelser fra “maskinrummet” i den politiske proces 

  
Sådan kunne vi ønske det!  
Leif Jørgensen, Herning, og Per Boysen, Randers, giver et bud på et 
godt /bedre – samarbejde mellem ældrerådet og kommunen 

  
Derefter debat 

  
14.30:  Afslutning ved Anker Andersen 


