
 
 

Hedensted Kommune  
 

Seniorrådet dagsorden-referat 
 

Dagsorden 

Mødedato: 18. april 2018 

Mødetidspunkt: Kl. 09:00 

Mødested: Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegaden 

8723 Løsning 

Deltagere: Kirsten Blume Schmidt, Anker Andersen, Lillian Andersen, 

Minna Olesen, Solveig Petersen, Henning Rasmussen, Inge Christensen, 

Poul Ole Pedersen, Bent Petersen 

Fraværende:  

Bemærkninger:  

Kl. 09.00 - 09.30 Områdeleder Dorthe Kjær Iversen 

Kl. 10.00 - 10.30 Chefkonsulent Heidi Jul Nielsen 

  

Bent Petersen deltager fra kl. 10.30. 
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27.69.40-P35-2-17 

83.        Orientering - Status på klippekort på plejecentrene 

Beslutningstema 

Områdeleder Dorthe Kjær Iversen kommer og giver status på klippekortsordningen på 

plejecentrene. I den forbindelse ønsker Seniorrådet en orientering om praksis omkring 

ordningen samt en oversigt over fordeling af pengene. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

84.        Orientering vedrørende pakker 

Beslutningstema 

Chefkonsulent Heidi Jul Nielsen kommer og giver en orientering vedrørende de pakker, som 

borgerne visiteres til efter overgangen fra enkelt ydelser til pakker. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

85.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 18. april 2018. 
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27.69.40-P35-2-17 

86.        Godkendelse af referatet fra den 7. marts 2018 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 7. marts 2018. 

Bilag 

 2018 07.03 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_86_Bilag_1_2018_0703_Referat_Seniorraadet.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

87.        Godkendelse af Seniorrådets forretningsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af Seniorrådets forretningsorden. 

Bilag 

 Forretningsorden forslag 2 18.03.18 

  

Bilag/Punkt_87_Bilag_1_Forretningsorden_forslag_2_180318.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

88.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Herunder: 

 Godkendelse af ansøgning om oprettelse af to akutpladser på Korttid, Løsning 

  

Desuden ønsker Seniorrådet at drøfte følgende: 

 §17,4 udvalgets ophør 

 Værdighedspolitikken, Den gode alderdom samt mulige kommende borgermøder 

 Beredskabet omkring hjælpemidler ved udskrivning fra sygehusene om fredagen 

 Status på kvalitetsstandarder for den kommunale akutfunktion 

 Ældre Sagens koordinationsudvalg har rettet henvendelse til Seniorrådet. De vil gerne 

have etableret et fællesmøde med Seniorrådet og chefen for Social Omsorg. Er det 

noget der skal der skal arbejdes videre med? 

 Påtænkes det at søge nogle af de nye puljer fra Sundhedsstyrelsen: 

o Puljeopslag: Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre - puljeopslaget 

er vedhæftet som bilag 

o Puljeopslag: Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have 

mulighed for civilsamfundsdeltagelse - puljeopslaget er vedhæftet som bilag 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen samt drøftelserne tages til efterretning. 

Bilag 

 Udbetalingsparadigmatilskud 

 Hedensted 

 Puljeopslag - Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre 

 Puljeopslag - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for 

civilsamfundsdeltagelse 

  

Bilag/Punkt_88_Bilag_1_Udbetalingsparadigmatilskud.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_2_Hedensted.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_3_Puljeopslag__Styrket_rehabiliteringsindsats_for_de_svageste_aeldre.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Puljeopslag__Ensomme_hjemmehjaelpsmodtagere_skal_have_mulighed_for_civilsamfundsdeltagelse.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Puljeopslag__Ensomme_hjemmehjaelpsmodtagere_skal_have_mulighed_for_civilsamfundsdeltagelse.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

89.        Bordet rundt 

Beslutningstema 

Der ønskes en drøftelse af Seniorrådets involvering omkring borgernes tøjvask. Herunder 

hvorledes Seniorrådet har været hørt i sagen, og om der i den forbindelse er noget Seniorrådet 

kan lære af. 
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27.69.40-P35-2-17 

90.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver en orientering om følgende: 

 Seniortilfredshedsanalyse 

 Forslag om afholdelse af ekstra møde den 30. maj 2018 - kun for medlemmer af 

Seniorrådet 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

91.        Orientering - Opsamling på temadagen på Løsning 
Plejecenter den 20. februar 2018 

Beslutningstema 

Den 20. februar 2018 afholdt Seniorrådet temadag på Løsning Plejecenter, hvor de internt 

drøftede forskellige temaer. Om eftermiddagen var der orientering ved ledere og medarbejdere 

om følgende emner: 

  

 Hjerneskadeområdet ved hjerneskadekoordinator Marianne Folmer 

 Demensområdet ved demenskoordinator Marianne Røjgaard 

 Akutteam, TOBS og triagering – Christina Bjerking, leder af Sundhed og Kristina Holst 

Jul, konstitueret sygeplejefaglig leder 

 Visitationen ved Jenny Bjerking - leder af Velfærdsrådgivningen 

 Social Omsorg - René G. Nielsen, chefen for Social Omsorg 

  

Der laves en opsamling på dagen. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Bilag 

 Program for Seniorrådets temadag 

 Temadag intern januar 2018. - udkast 

 Referat fra Temadag på Løsning Plejecenter d. 20-02-2018 

  

Bilag/Punkt_91_Bilag_1_Program_for_Seniorraadets_temadag.pdf
Bilag/Punkt_91_Bilag_2_Temadag_intern_januar_2018__udkast.pdf
Bilag/Punkt_91_Bilag_3_Referat_fra_Temadag_paa_Loesning_Plejecenter_d_20022018.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

92.        Orientering - FN´s Internationale Ældredag 2018 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte, hvorledes afholdelsen af FN's Internationale Ældredag skal foregå i år. 

FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, 

civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre 

menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. 

Seniorrådet plejer at afholde et arrangement enten på dagen eller så tæt på dagen som 

muligt. I år ligger der en udfordring i, at kommunens frivilligfest afholdes torsdag den 

11.10.2018 og Seniorrådet er bekymret for, at de to arrangementer vil komme til at ligge for 

tæt på hinanden og dermed mindske opmærksomheden og interessen for de to 

arrangementer. Derfor ønsker Seniorrådet en drøftelse af, hvilke overvejelser og muligheder 

der er for afholdelse af FN's Internationale Ældredag. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

93.        Orientering - Drøftelse af referater fra 
seniorrådsmøderne 

Beslutningstema 

Der ønskes en generel drøftelse af Seniorrådets referater, herunder: 

 Hvem skal/kan forventes at læse referaterne? 
 Hvilke krav er der fra forvaltningen til referaterne? 
 Hvor internt må et referat være? Det vil sige må der anvendes forkortelser og skal 

f.eks. begreber som CURA beskrives i hvert referat? 
 I hvor høj grad skal det være beslutningsreferater eller "forhandlingsprotokol"? 

Historik 

Punktet var på dagsordenen den 7. februar 2018 og her blev det besluttet, at det skulle 

drøftes på Seniorrådets temadag den 20. februar 2018. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

94.        Orientering - Pårørendepolitikken for seniorområdet 
i Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

På fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg den 5. marts 2018, blev det besluttet, at 

udvalget og Seniorrådet i fællesskab skal udarbejde en pårørendepolitik for seniorområdet. 

Seniorrådet har udarbejdet et foreløbigt udkast til en pårørendepolitik og denne og det videre 

arbejde ønskes drøftet på mødet. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Bilag 

 Udkast til pårørendepolitik for seniorområdet i Hedensted Kommune 

  

Bilag/Punkt_94_Bilag_1_Udkast_til_paaroerendepolitik_for_senioromraadet_i_Hedensted_Kommune.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

95.        Orientering - Temadrøftelser 

Beslutningstema 

På Seniorrådets temadag den 20. februar 2018 på Løsning Plejecenter blev det besluttet, at 

det på hvert møde skal drøftes, hvilke temaer Seniorrådet gerne vil beskæftige sig med på de 

kommende møder. 

  

Mulige temaer drøftes under dette punkt. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

96.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

 Nyhedsbrev nr. 2 fra Danske Ældreråd 

 Tilbagemelding fra Danske Ældreråds formands-/næstformandsmødet afholdt i Viborg 

den 4. april 2018 

 Samkørsel til Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencen i Nyborg den 8. maj 2018 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-17 

97.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 9. maj 2018. 

Bilag 

 Årshjul 2018 april 

  

Bilag/Punkt_97_Bilag_1_Aarshjul_2018_april.pdf
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27.69.40-P35-2-17 

98.        Eventuelt 
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27.69.40-P35-2-17 

99.        Evaluering af mødet 

Beslutningstema 

Evaluering af mødet den 18. april 2018. 
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27.00.00-P00-3-18 

100.        Orientering om Udviklingsplan for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Orientering om fokusområderne for Social Omsorg i sommer, efterår og vinter 2018. 

Sagsfremstilling 

Social Omsorg har gennem efteråret, vinter og foråret foretaget store forandringer - 

Forandringskæden: Pejlemærker, kvalitetsstandarder, CURA og ny organisering. 

De forandringer er ikke på plads endnu og vil fortsat i resten af 2018 have behov for stor 

opmærksomhed, men de har været væsentlige fokuspunkter i en fase 1 for Social Omsorg, og 

Social Omsorg vil gennem sommeren, efteråret og vinteren 2018 bevæge sig over i en fase 2 - 

forandringsproces. 

  

Chef for Social Omsorg René G. Nielsen vil på mødet orientere om udviklingsplanen for Social 

Omsorg for år 2018. 

 

 

Administrationen indstiller, 9. april 2018, pkt. 33: 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 9. april 2018, pkt. 33: 

. 

Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
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27.36.00-P21-1-18 

101.        Høring: Tilmelding til mad på plejecentre 

Beslutningstema 

Høring om beslutning om at beboere på plejecentre obligatorisk tilmeldes madordning. 

Sagsfremstilling 

I dag kan borgere, der flytter på plejecenter vælge at tilmelde sig madordning. Det betyder, at 

nogle beboere på plejecentrene ikke er tilmeldt madordning på plejecentret.  

Baggrunden er ofte, at borgeren kommer hjemmefra og er vant til at klare sig selv, og at 

nogle synes, at det kan de gøre billigere selv. 

Realiteten er, at beboere på plejecentrene bliver dårligere, og at de ikke kan vurdere, hvornår 

de ikke selv kan varetage egen forplejning. Det giver risiko for under- og fejlernæring. 

Samtidig er de fælles måltider på et plejecenter et vigtigt socialt samlingspunkt, som de 

beboere ikke deltager i, og derved bliver de lettere isoleret i deres lejlighed. 

Desuden er der nogle praktiske udfordringer, der er beskrevet i bilaget. 

  

På den baggrund indstilles,  

 at det bliver obligatorisk, at borger ved indflytning på plejecenter bliver tilmeldt 

madordningen.   

 at der i særlige tilfælde kan dispenseres i forhold til tilmeldingen til kostordningen. 

F.eks. i rehabiliterings øje med hensyn til at beboeren kan flytte hjem igen.   

 at beboer, der ernæres på sonde, skal betale 300 kr. pr. måned ud over sonden til 

dækning af drikkevarer og delvise måltider. 

 at ordningen træder i kraft i forhold til nye borger på plejecentrene fra 1. august 2018. 

  

Forslaget har ikke været drøftet i Seniorrådet. Det forslås, at forslaget sendes i høring ved 

Seniorrådet, der har møde den 18. april 2018. Hvorefter den genoptages på udvalgets 

dagsorden den 7. maj 2018. 

 

 

Administrationen indstiller, 9. april 2018, pkt. 35: 

at udvalget sender forslag om, 

 at det bliver obligatorisk, at borger ved indflytning på plejecenter bliver tilmeldt 

madordningen.   

 at der i særlige tilfælde kan dispenseres i forhold til tilmeldingen til kostordningen. 

F.eks. i rehabiliterings øje med hensyn til at beboeren kan flytte hjem igen.   

 at beboer, der ernæres på sonde, skal betale 300 kr. pr. måned ud over sonden til 

dækning af drikkevarer og delvise måltider. 

 at ordningen træder i kraft i forhold til nye borger på plejecentrene fra 1. august 2018 

  

til høring ved Seniorrådet.  

 

Udvalget for Social Omsorg, 9. april 2018, pkt. 35: 

. 
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Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet udarbejder et høringssvar. 

Bilag 

 Kostordninger på Plejeboligerne i Social Omsorg (003) 

  

 

Bilag/Punkt_101_Bilag_1_Kostordninger_paa_Plejeboligerne_i_Social_Omsorg_003.pdf
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Bilag 

 2018 07.03 Referat Seniorrådet 

 Forretningsorden forslag 2 18.03.18 

 Udbetalingsparadigmatilskud 

 Hedensted 

 Puljeopslag - Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre 

 Puljeopslag - Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for 

civilsamfundsdeltagelse 

 Program for Seniorrådets temadag 

 Temadag intern januar 2018. - udkast 

 Referat fra Temadag på Løsning Plejecenter d. 20-02-2018 

 Udkast til pårørendepolitik for seniorområdet i Hedensted Kommune 

 Årshjul 2018 april 

 Kostordninger på Plejeboligerne i Social Omsorg (003) 

 

Bilag/Punkt_86_Bilag_1_2018_0703_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_87_Bilag_1_Forretningsorden_forslag_2_180318.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_1_Udbetalingsparadigmatilskud.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_2_Hedensted.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_3_Puljeopslag__Styrket_rehabiliteringsindsats_for_de_svageste_aeldre.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Puljeopslag__Ensomme_hjemmehjaelpsmodtagere_skal_have_mulighed_for_civilsamfundsdeltagelse.pdf
Bilag/Punkt_88_Bilag_4_Puljeopslag__Ensomme_hjemmehjaelpsmodtagere_skal_have_mulighed_for_civilsamfundsdeltagelse.pdf
Bilag/Punkt_91_Bilag_1_Program_for_Seniorraadets_temadag.pdf
Bilag/Punkt_91_Bilag_2_Temadag_intern_januar_2018__udkast.pdf
Bilag/Punkt_91_Bilag_3_Referat_fra_Temadag_paa_Loesning_Plejecenter_d_20022018.pdf
Bilag/Punkt_94_Bilag_1_Udkast_til_paaroerendepolitik_for_senioromraadet_i_Hedensted_Kommune.pdf
Bilag/Punkt_97_Bilag_1_Aarshjul_2018_april.pdf
Bilag/Punkt_101_Bilag_1_Kostordninger_paa_Plejeboligerne_i_Social_Omsorg_003.pdf
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