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27.69.40-P35-2-14 

67.        Orientering om Øster Snede Plejecenter 

Beslutningstema 

Daglig leder Dorthe Hundahl Storgaard orienterer om Øster Snede Plejecenter. 
 
Der gives en kort rundvisning. 

Beslutning 

Dorthe H. Storgaard gav orientering: 
Plejecenteret er løbende blevet renoveret fra 2000. Der er i alt 22 lejligheder fordelt på 3 
etager. Det er 1 rums boliger på 56 m2. Tilknyttet plejecentret er der 10 ældreboliger. 
Der iværksættes mange aktiviteter på Plejecenteret. Der er et godt og tæt samarbejde mellem 
plejecentrets personale og de pårørende.  
  

27.69.40-P35-2-14 

68.        Status på forebyggende hjemmebesøg 

Beslutningstema 

Sundhedskonsulent Dorthe Rytter giver status på forebyggende hjemmebesøg.  

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i vedhæftede artikel fra Ældre Sagen - Nyt, februar 2015 ønskes der en 
orientering om, hvordan det ser ud i Hedensted Kommune: 
  
Seniorrådet ønsker svar på følgende spørgsmål: 
  

• Skrives der ud om besøg eller annonceres der blot i dagspressen ? 
• Aldersgruppen fra 75 år ? 
• Ønsker borgerne de forebyggende besøg ? 
• Hvor mange modtager besøg? 
• Hvad er effekten af besøgene ? 

Administrationen indstiller 

at der gives status på forebyggende hjemmebesøg.  
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Beslutning 

Proceduren er, at der sendes et brev ud med tilbud og besøg med fastlagt tid og sted til + 75 
årige, som ikke både modtager personlig og praktisk hjælp. Besøgene foretages af 2 
forebyggende sygeplejersker.  
 
I 2014 var der: 

• 1.010 besøg  
•   929 afbud  
•      95 afviste besøg ved fremmøde (årsag: borgeren har ikke set brevet/ melder afbud  

          for sent) 
•      48 forgæves besøg (borgeren er ikke hjemme) 

  
Der er i alt afsluttet 112 besøg: (borgeren modtager personlig og praktisk hjælp eller ønsker 
ikke besøg). Borgerne vil selv henvende sig, hvis de får behov for hjælp. 
  
Borgerne ønsker viden om, hvad kommunen kan tilbyde dem, såfremt de får behov for hjælp. 
  
Effekten af besøgene er vanskelig at måle. 
 
Hedensted Kommune har tidligere afholdt halvårlige seniordage, men det har været 
nødvendigt at aflyse pga. manglende tilslutning. Det skal politisk besluttes, om de halvårlige 
seniordage skal fortsætte. 
  
Der er mange aktive 75 årige. 
 
Link til info om forebyggende hjemmebesøg: 

./. https://www.borger.dk/Sider/Forebyggende-hjemmebesoeg.aspx 
 
Link til aftale om revision/ ny model for de forebyggende hjemmebesøg - (aftalen er ikke 
vedtaget): 
http://sm.dk/nyheder/2015/udsatte-aeldre-far-bedre-hjaelp-til-at-komme-videre-i-livet 
  
  

Bilag 

• Artikel fra Ældre Sagen Nyt, februar 2015 

  

27.69.40-P35-2-14 

69.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Godkendt. 
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27.69.40-P35-2-14 

70.        Godkendelse af referat fra den 15. april 2015 

Beslutning 

Rettelse til pkt. 62: Det er Kate Runge, der har udarbejdet en artikel om patienters 
retssikkerhed. 
  

27.69.40-P35-2-14 

71.        Orientering v/ chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Steen Dall-Hansen gav orientering om: 
• Økonomisk status 2015 
• Budgetudfordringer 2016 
• Demensprojekt  
• Nødkald: der er et ønske om at få det moderniseret. Mobildækningen er meget ringe, 

og der skal muligvis fastnet til 
• Embedslægernes rapport samt Inge Hjortshøjs rapport 2014 (er ikke modtaget endnu) 
• Igangsat proces vedrørende organisationsændring i Handicap 
• Fælles Medicinkort: Hedensted Kommune har været testkommune. Lægerne kan gøre 

krav på 300 kr. for ajourføring i henhold til aftalens ikrafttræden.  
  

27.69.40-P35-2-14 

72.        Orientering v/ formanden 

Beslutningstema 

Lillian Andersen giver orientering.  
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Sagsfremstilling 

Der gives orientering om: 
• Nyt fra Sundhedsbrugerrådet i Region Midt.  

Lillian Andersen vil inden mødet fremsende bilaget: "Høringssvar vedrørende spareplan 
2015 - 2019" til Seniorrådet.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Høringssvar vedrørende spareplan for Sundhedsbrugerrådet er fremsendt til Seniorrådet.  
Regionsældrerådet har fremsendt bemærkninger til spareplanen til Sundhedsbrugerrådet. 
  

27.69.40-P35-2-14 

73.        Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

• Repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 
• Tilbagemelding fra workshops vedrørende Ældrepolitisk konference den 12. maj 2015 - 

Forandringer i omsorgen for ældre.  
• Det offentliges digitale kommunikation med ældre borger: National Rapport 

Beslutning 

• Repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 
Orienteret.  

  
• Tilbagemelding fra workshops vedrørende Ældrepolitisk konference den 12. 

maj 2015 - Forandringer i omsorgen for ældre.  
Seniorrådet gav tilbagemelding på de forskellige workshops. 

  
• Det offentliges digitale kommunikation med ældre borger: National Rapport  

En del af de offentlige hjemesider er stadig vanskelig tilgængelige for brugerne.  

Bilag 

• Til ældre- seniorrådsformanden 
• Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere NatRap Final 04052015 
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00.15.10-A21-1-15 

74.        Forberedelse til mødet med udvalget for Social Omsorg 
den 1. juni 2015 

Beslutningstema 

Forberedelse til mødet med udvalget for Social Omsorg den 1. juni 2015. 

Sagsfremstilling 

Udvalget for Social Omsorg besluttede på møde den 4. maj 2015, at invitere til fællesmøde 
med Handicaprådet og Seniorrådet den 1. juni 2015.  
 
Følgende punkter ønskes drøftet: 
  

• Med udgangspunkt i Trivselsundersøgelsen "Hvordan har du det 2013" - ønskes der 
orientering om hvordan sundhedsprofilen for ældre i Hedensted Kommune ser ud - 
herunder i relation til en øget risiko for sygelighed i forhold til enlige. 

Administrationen indstiller 

at der forberedes punkter til drøftelse. 

Beslutning 

Drøftet. 
Lillian Andersen udarbejder udkast til spørgsmål. 
Afbud til fællesmødet fra Elin Kristensen.  
  

27.69.40-P35-2-14 

75.        International Ældredag den 1. oktober 2015 

Beslutningstema 

Arbejdsgruppen kommer med en tilbagemelding på arbejdet omkring den Internationale 
Ældredag den 1. oktober 2015. 

Sagsfremstilling 

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. I 
år er temaet: “Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”.  
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Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der er enighed om at: 
• invitere Karen Klint til at komme og holde et oplæg. 
• kontakte kørselskoordinator Lars Oksbjerre, og høre om han vil holde et oplæg omkring 

kørselsordningen. 
Mødet afholdes i tidsrummet kl. 14.00 - 16.30. 
  

27.69.40-P35-2-14 

76.        Årshjul for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Drøftelse af om årshjulet skal tilføjes yderligere punkter. 

Administrationen indstiller 

til drøftelse. 

Beslutning 

Drøftet.  

Bilag 

• Årshjul - Seniorrådet.pdf 

  

27.69.40-P35-2-14 

77.        Fastsættelse af mødedatoer 2. halvår 2015 

Beslutningstema 

Fastsættelse af mødedatoer 2. halvår 2015. 
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Sagsfremstilling 

Følgende mødedatoer foreslåes: 
 
Onsdag den 09.09 kl. 13.00 - 16.00 
torsdag den 22.10 kl. 09.00 -12.00 
Tirsdag den 10.11 kl. 09.00 - 12.00 
Fredag den 04.12 kl. 09.00 - 14.00 
  

Administrationen indstiller 

at mødedatoer 2. halvår 2015 fastsættes. 

Beslutning 

Tilføjelse: 
Tirsdag den 18.08 kl. 09.00 - 12.00 
  
Afbud til møderne: 
Den 19/6 Kirsten Blume Schmidt 
Den 18/8 Elin Kristensen  
Den  9/9  Kirsten B. Kristensen  
  

27.69.40-P35-2-14 

78.        Bordet rundt 

Beslutning 

Eden  Alternative - Trivselsplejehjem  
Orientering om Eden Alternative. Der afholdes informationsdag om Eden Alternative (om 
erfaringer) den 10. juni 2015 kl. 9.30-15.30, Brogården Strib v/ Middelfart. 
Er for alle interesserede, med indlæg fra igangværende plejehjem. 
 
Link til Eden: 
http://www.edendenmark.dk/ 
 
Hjemmeside med info/ billeder af Seniorrådet - hvor langet er man med det? 
Det vil være tilgængeligt i løbet af uge 21.  
  
Avisartikel af 01.11.14 om ventetider  
Minna Olesen opfordrer Seniorrådet til at læse artiklen. 
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27.69.40-P35-2-14 

79.        Næste møde den 19. juni 2015 

Beslutningstema 

Følgende punkter foreslåes drøftet på næste møde: 
  
• § 18- midler v/ Frans T. Andersen 
•  Evaluering af Fællesmødet den 1. juni 2015 med Udvalget for Social Omsorg og 

Handicaprådet 

Beslutning 

• Status ved frivilligkoordinator Malene Skovbakke 
• Orientering v/ Steen Dall-Hansen om Klippekortsordningen, som træder i kræft den 1. 

juni 2015 
  

00.00.00-A00-1-15 

80.        Puljeansøgning - "Ta' med på Cafétur" 

Beslutningstema 

Orientering om puljen "Bedre rammer for det gode måltid". 

Økonomi 

Der ansøges om samlet kr. 414.690 for årene 2015 og 2016. 
 
Hvis projektet vurderes som en succes efter projektperiodens ophør - kan projektet videreføres 
inden for de nuværende rammer. 
 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 er det besluttet at etablere en 
ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, som modtager 
madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Der er afsat 5.8 mio. kr. i puljen. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune ønsker at ansøge puljen med et to-årigt projekt. Formålet er at skabe 
adspredelse for borgere, der til dagligt modtager mad som hjemmeboende, så lysten til at 
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spise stimuleres. Projektet gør det muligt at ældre kan deltage i et fællesskab, hvor 
middagsmåltidet indtages i hyggelige omgivelser i selskab med andre ældre. 
  
Hvis projektet vurderes som en succes efter projektperiodens ophør - kan projektet videreføres 
inden for de nuværende rammer. 
 
Projektansøgning med tidsplan og økonomi er vedlagt i bilag. 
 
Ansøgningsfristen er den 6. maj 2015. 
 
 
Administrationen indstiller, 4. maj 2015, pkt. 64: 
at Hedensted Kommune ansøger puljen med det skitserede projekt. 
 
 
Udvalget for Social Omsorg, 4. maj 2015, pkt. 64: 
Godkendt. 

Kommunikation 

Seniorrådet. 

Administrationen indstiller 

at der orienteres om puljen "Bedre rammer for det gode måltid". 

Beslutning 

Seniorrådet synes, at det lyder som en rigtig god ide. 
Taget til efterretning. 

Bilag 

• Ansøgning - Det gode måltid 

  

00.00.00-A00-1-15 

81.        Puljeansøgning - Modelprojekt om en værdig død 

Beslutningstema 

Orientering om satspuljen om modelkommuneprojektet - en værdig død. 
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Økonomi 

Puljen ansøges om et beløb på samlet kr. 6,7 mio. Egenfinansiering i perioden er på 3,6 mio. 
kroner. 
 
Hvis projektet får en god evaluering efter de tre år er gået, er intentionen at videreføre 
projektet inden for rammen af Social Omsorg.  
 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 14 mio. kr. til satspuljeprojektet ”En værdig 
død – modelkommuneprojekt”.  
 
Hedensted Kommune ønsker at ansøge om puljen om 6,7 mio. kr. til projektet: "Min død skal 
være værdig og efter mit eget ønske". Projektet forløbet over en tre-årig periode fra oktober 
2015 - oktober 2018.  
 
Projektets mål er at give mulighed for at imødekomme ønsket om at tilbringe den sidste tid i 
hjemmet og undgå unødvendige indlæggelser. Det sker via en tovholder, der koordinerer de 
praktiske og sociale behov i den terminale fase. 
 
Ansøgningsfristen er 15. maj 2015.  
  
Hvis projektet får en god evaluering efter de tre år er gået, er intentionen at videreføre 
projektet inden for rammen af Social Omsorg.  
  
Udkast til projektansøgning og økonomi er vedlagt i bilag. 
 
 
Administrationen indstiller, 4. maj 2015, pkt. 63: 
at Hedensted Kommune ansøger puljen. 
 
 
Udvalget for Social Omsorg, 4. maj 2015, pkt. 63: 
Godkendt. 

Kommunikation 

Seniorrådet. 

Administrationen indstiller 

at der orienteres om satspuljen om modelkommuneprojektet - en værdig død. 
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Beslutning 

Taget til efterretning. 

Bilag 

• Udkast til projektansøgning om en værdig død 
• Budget 2015 2018 v1 

  

27.69.40-P35-2-14 

82.        Eventuelt 

Beslutning 

• Frivilligkoordinator Malene Skovbakke er koordinator for både senior- og 
handicapområdet. 

  
• Døgndækket akutteam med planlagt opstart den 1. juni 2015, har udfordringer i 

forbindelse med rekruttering af kvalificerede akutsygeplejersker. Akutteamet vil fra den 
1. juni 2015, som planlagt fungere i dag- og aftentimerne. Nattilbuddet forventes 
opstartet den 1. september 2015. 
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Bilag 

• Artikel fra Ældre Sagen Nyt, februar 2015 
• Til ældre- seniorrådsformanden 
• Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere NatRap Final 04052015 
• Årshjul - Seniorrådet.pdf 
• Ansøgning - Det gode måltid 
• Udkast til projektansøgning om en værdig død 
• Budget 2015 2018 v1 

 


