
 

1 
 

Referat fra Temadag på Løsning Plejecenter d. 20.02.2018 

Deltagere: Lillian Andersen, Anker Andersen, Inge Christensen, Kirsten Blume Schmidt, Poul Ole 

Petersen, Minna Olesen , Bent Petersen, Henning Rasmussen og Solveig Petersen. 

 

Rundvisningen på Løsning Plejecenter startede i daghjemmet , hvor Karin Gregersen fortalte om 

arbejdet i både det store daghjem og i det lille demensdaghjem, hvor de p.t. kun har 3 brugere, 

men ønsker at udvide med flere brugere og flere personaler. 

Personalet har også drøftet om deres daghjemspladser evt.  kan ændres til halvdagspladser – og 

dette kan seniorrådet kun tilslutte sig, da mange af brugerne ofte bliver trætte når de skal være 

der fra kl. 10 – 16. 

Herudover har lederne visionære tanker  om at købe 2 busser og lade personale køre ud for at  

hente og bringe daghjemsbrugerne. 

Herefter blev vi orienteret af Jette Roest om korttidsafdelingen, som hun er blevet leder for. Her 

er der 19 pladser. 

Vi nåede også at få et hurtigt kig ind i køkken faciliteterne, hvor personalet var i fuld gang med at 

pakke madkasser til hjemmeboende , som får maden bragt ud – ligesom de også laver mad til alle 

afdelingerne på centret. 

Vi gik herefter videre ned til de faste pladser på plejecentret – og her er der også 19 stuer.  

Nede for enden af Syrengangen ligger Valmuen – et demensafsnit til 8 beboere. Ved siden af dette 

ligger værkstedet, hvor en frivillig til tider arbejder med en mandegruppe, som kan lave 

træarbejde, glasarbejde m.m  

 

Seniorrådets tid: 

AA har udarbejdet skema over de ting vi gerne skal nå at vende på mødet: 

Vedtægterne er sendt til Byrådet og behandlet i PKØ d. 19.02.18 – indstilles godkendt. 

Vi gennemgår forretningsordenen og tilretter forskellige vendinger /beslutninger som vi skal have 

ændret - og endelig beslutter på vores næste møde, d 7.03.18.      se de to sider med 

forretningsorden,( side 1, består af 2 sider) som  AA har udarbejdet.  
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Budget: 

 AA har udarbejdet en side om vort budget. (Se side 2).   

Tilføjelser hertil er:  

- At vi tidligere bad social omsorg om at få seniorrådets  budget forhøjet – men vi har aldrig fået 

noget svar på dette. Budgettet er p.t på 106.120kr. uden moms. 

Valgomkostninger bør  ligge under byrådets valgudgifter. Vi tager emnet op med udvalget for 

social omsorg på vores fællesmøde d. 5.03.18. 

Vi drøfter tilrettelæggelsen af den internationale ældredag d. 1.okt – Punktet sættes på 

dagsordenen i april. 

Omkring deltagelse møder /konferencer hos andre organisationer : disse undgår vi som regel, da 

de er meget dyre i forhold til dem, vi kan få hos Danske Ældreråd. 

 

Sammenhænge: 

AA redegør for sammenhængen og samarbejdet mellem Danske Ældreråd, regionsældrerådet og 

de lokale råd. Se side 3  

 

Den administrative opbygning: 

Organisationen på seniorområdet 

Lillian Andersen gennemgår skemaet ud fra det, vi har fået udleveret.  

 

Kvalitetsstandarder: 

Rammerne for kvalitetsstandarder udarbejdes på landsplan – og vi skal gennemgå dem X 1 årligt, 

da de skal tilpasses den aktuelle udmåling af hjælp. 

Kvalitetsstandarderne udarbejdes administrativt og efter at de har været forelagt social Omsorg,  

får seniorrådet materialet til høring. Vores kommentarer og bekymring for konsekvenser 

indarbejdes i materialet – hvis  vi bliver hørt !! 

 

Rehabilitering: 

Mundtlig gennemgang v. L.A: 

Der vejledes i hjemmet om, hvordan man kan tilrettelægge eks rengøringsarbejdet , så den 

fordeles over flere dage – personalet er blevet undervist i, at de ”skal sidde på deres hænder” og 

se på, at brugeren selv gør arbejdet – nogle tager dette meget bogstaveligt. 

Dialogen mellem visitator og borgeren? – borgeren skal ikke nedgøres, men respekteres. 
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§ 83 Hj.Hj 

 83 A Rehabilitering  

Hvem følger op på den fortsatte rehabilitering – her mangler noget. 

 

Arbejdsformen i seniorrådet: 

Vi drøfter udarbejdelsen af vores dagsorden – og vil måske flytte emnet ”Bordet Rundt ” op under 

, eller før Chefens fremlæggelse.? – det drøftes på et senere tidspunkt. 

Herudover drøfter vi, at vi gerne vil have forskellige temaer til drøftelse, så vi kan gå mere i dybden 

med emnerne. Oplæggene kan komme fra seniorrådets deltagere -eller som hidtil med personer 

fra forvaltningen. 

Der bliver foreslået:  

 at vi forsøger at sætte tidsramme for hvert punkt. 

 at vi får færre punkter på dagsordenen 

 rammen fra kl. 9 – 12 skal overholdes 

Vi skal gøre os mere synlige overfor baglandet. 

Et sidste punkt på dagsordenen vil være : Evaluering af mødet. 

Se i øvrigt siden  fra AA vedr.  forretningordenen  8 side 1), her står også noget om dagsordenen. 

 

Udarbejdelsen af høringssvar:  

AA og L.A lægger op til debat og efter endt debat ender vi op med at vi synes godt om de 

høringssvar der er blevet skrevet, så vi fortsætter som hidtil. 

 

Medlemmernes interesseområder:  

Følgende har valgt: 

Trivsel og velvære på plejecentrene v. Minna Olesen  

Fritid og Fællesskab v. Anker Andersen 

Demensområdet Solveig Petersen  

Den gode udskrivning/Akut beredskab v/Lillian Andersen 

 

Øvrige har ikke valgt endnu. 
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Debat om centrale emner – medlemmernes inddragelse: 

Hvordan får vi tid til at drøfte ”hvad vi mener” – der bliver foreslået et heldagsmøde til næste år i 

februar.  

 

Presse: 

Se forretningsordenen:  – det er formand og næstformand der udtaler sig om reelle 

dokumenterede oplysninger  - ikke konflikter. 

Vi må også gå i pressen med læserbreve, men der skal ikke nævnes, at vi er medlem af 

seniorrådet. 

Emnet ”kontakt til baglandet” nåede vi ikke . Drøftes på et senere møde. 

 

Vi får i dag besøg af nogle af de administrative hovedpersoner:  

Marianne Folmer, hjerneskadekoordinator  : - se det udleverede materiale . 

Marianne har en virkelig god baggrundsviden for det arbejde hun udfører i dag – har arbejdet på 

en neurologisk afdeling , har arbejdet 14 år som afdelingsleder på Vejle Fjord  og hun har også 

arbejdet i Silkeborg kommune. 

 

Marianne Røjgaard, demenskoordinator: 

Fra 1. jan 2018  har demenskonsulenterne ”kun” demensområdet, tidligere var den ene også  

hjemmesygeplejerske og den anden delvis områdeleder. 

Demenskonsulenterne får base på Løsning Plejecenter sammen med Eva Olsen, som er aflaster 

aften / weekend , samtidig er gruppen også tættere på demenskoordinatoren , som sidder i 

Sundhedshuset. 

Hver fredag friholdes  de fra planlagt arbejde og kan derfor have en ”åben rådgivning” for 

personer der har brug for at tale med dem – og de kører kun ud hvis der opstår noget akut. 

Det viser sig , at yngre demente ikke er så glade for at komme i det eksisterende dagcenter, men 

har brug for andre udfordringer. Derfor går man nu i gang med at indrette hvilerummet til 

aktivitetsrum i stedet. 

Hedensted kommune søger puljemidler til et projekt hvor man træner hjernen sammen med 

fysikken –  for de yngre med en demenssygdom. Demenskonsulenterne visiterer til ordningen, og 

så er det meningen, at de yngre skal inddeles i hold og være 8 gange i Sundhedshuset inden de 

sluses over på centret i Løsning. 
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Der kan laves hold eller en til en kontakt, f.eks at træne sproget eller vedligeholde det de stadig 

har. Man kan træne med piktogrammer , inden sproget forsvinder helt, så de kender betydningen 

af billederne. 

Politikerne går meget ind for et demenscenter, hvor der kan ske forskellige aktiviteter. 

I Hedensted kommune har vi ca. 400 personer med en demensdiagnose – og lige så mange, som 

endnu ikke er ”kendt” i systemet. 

Der bliver nedsat en ”Tænketank” hvor man vil invitere yngre ny - diagnosticerede, hvor de kan få 

lov at give deres mening til kende og komme med de ønsker de har. Det samme vil ske for 

pårørende til yngre demente, da det er et meget komplekst område. 

Hedensted kommune har vil også søge en pulje til kompetenceløft indenfor demensområdet til 

visitatorer, sygepl, køkkenpersonale + andre. 

 

 

Orientering om Akutteam, TOBS, triagering  v Christina Bjerking , leder af Sundhed og Kristina 

Holst Jul, konstitueret sygeplejefaglig leder: 

Se udleveret materiale  

 

Orientering om visitationen Jenny Bjerking, afdelingsleder for kortvarende forløb i 

Velfærdsrådgivningen : 

Et kortvarende  forløb kunne være, at der blev styr på medicinen hos en borger. 

Et længerevarende forløb  kunne være at vedkommende med  rehabilitering, på sigt kunne 

komme til at klare sig selv. 

De vurderer nu borgerne ud fra samme funktionsvurderingsredskab, så alt personale vurderer ens 

– også ud fra Fælles Sprog 3. Dvs. at sygepl., terapeut eller visitator kan score borgeren på samme 

måde og efter samme princip. 

Forventningssamtale – forløbssamtale afholdes af  en sygepl., en ergoterapeut eller en 

fysioterapeut. 

 

Referent: Solveig Petersen 


