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27.69.40-P35-1-14 

101.        Orientering om Plejecenter Bøgely 

Beslutningstema 

Områdeleder Dorte Mosbæk orienterer om plejecenter Bøgely. Der gives evt. en kort 

rundvisning. 

Beslutning 

Bøgely Plejecenter er bygget i 1978. Udvidet således at der er nu 52 lejligheder. Visitation til 

plejeboligerne foretages af visitatorerne i Senior Service. 

På Bøgely er der etableret 5 køkkener, som producerer maden til Bøgely's beboerne. 

Der er etableret et bruger-/pårørenderåd, som bl.a. administrerer forskellige praktiske opgaver 

i forhold til beboerne. Det drejer sig om opgaver, som beboerne ellers selv skulle varetage, 

f.eks. indkøb af husholdsningspapir. 

Aktivitetsdelen varetages af frivillige i "Bøgely's Venner". 

Områdeleder Dorte Mosbæk orienterede endvidere om personaleressourcer, og hvordan disse 

tildeles i forhold til de ydelser, beboerne visiteres til. 

  

27.69.40-P35-1-14 

102.        Godkendelse af referat fra den 25. juni 2014 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.69.40-P35-1-14 

103.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Godkendt. 
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27.69.40-P35-1-14 

104.        Orientering ved chefen for Senior Service 

Beslutning 

Hasfeldt's Assistance, som er privat leverandør af praktisk hjælp, gik konkurs primo juli 

måned. De berørte borgere - 150 personer - blev kontaktet med henblik på at vælge en ny 

leverandør. 

I forhold til Ældrepuljen kan der nu søges om det samme beløb til 2015, som blev tildelt 

Hedensted Kommune i 2014. Ansøgningsfrist 26. september 2014. Ansøgningsproceduren er 

uændret i forhold til 2014. Ledige stillinger i forhold til Ældrepuljen vil nu blive forsøgt besat 

med andre personalekategorier. 

Der er udsendt indbydelser til frivilligfesten den 2. september 2014. 

Afklaring af situationen på Højtoften afventer afgørelse om boligsituationen for beboerne på 

Frydenlyst (tidl. Gl. Præstegård). 

Områdeleder Dorte Mosbæk (Bøgely) har opsagt sin stilling og stopper pr. 30. september 

2014. Den ledige stilling er opslået og distrikt Midt vil ledelsesmæssigt fortsat være styrket 

indtil 31.03.15. 

Akivitetstimerne i Vest har tidligere været samlet på Nederbylund. Fremover vil disse timer 

blive fordelt på samtlige plejecentre i Vest. 

Udvalget for Social Omsorg arbejder på at udarbejde konkret konklusion ud fra de forslag, som 

fremkom under temamødet om fremtidens seniorområde i juni måned. 

Situationen med evt. inficeret rullepølse er håndteret. Formodes ikke at have været 

medvirkende til dødsfald i Hedensted Kommune. 

Der arbejdes med forsøg med økologi på Ø. Snede Plejecenter. 

Revurdering af frivilligpolitikken udsættes til ny struktur på det administrative område er 

etableret. 

På Den Internationale Ældredag den 1. oktober 2014 vil der være aktiviteter på næsten alle 

plejecentre.  

Forventet måltal for besparelserne i 2015 er 44-46 mill. kr. 

Orientering om antallet af ufaglærte i plejen samt om antal brugere i de åbne aktivitetstilbud. 

Status på rehabiliteringsprojektet fremgår af vedhæftede bilag. 

Bilag 

 Status Rehabiliteringsprojekt  

 Opgørelse over brugere i åbne aktivitetstilbud 

file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_104_Bilag_1_Status_Rehabiliteringsprojekt__ikke_offentligt.pdf
file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_104_Bilag_2_Opgoerelse_over_brugere_i_aabne_aktivitetstilbud_ikke_offentligt.pdf
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 Opgørelse ufaglærte 

  

27.69.40-P35-1-14 

105.        De palliative tilbud i Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Distriktsleder Ann Tobiesen deltager i mødet kl. 10, hvor hun vil orientere om de palliative 

tilbud i Hedensted Kommune 

Beslutning 

Distriktsleder Ann Tobiesen orienterede om de tilbud/opgaver, som de palliative sygeplejersker 

udfører. For mere deltaljerede oplysninger henvises til vedhæftede plancher. 

Bilag 

 Plancher vedr. palliation 

  

27.69.40-P35-1-14 

106.        Orientering ved formanden 

Beslutningstema 

1. Samarbejdsaftale for regionsældrerådet - kommentarer udbedes 

2. IT undervisning i hjemmet - udbygning med undervisning i Ipads 

3. Forebyggelse af ufrivillig ensomhed (Ældrepuljen) 

4. Nyt fra Danske Ældreråd 

5. Nyt fra Patientinddragelsesudvalget 

6. Frivilligfest den 2. september 2014 

7. International Ældredag den 1. oktober 2014 

Beslutning 

1. I samarbejdsaftalen for Regionsældrerådet er tilføjelse om kontingentbetaling vedtaget den 

11. august 2014. 

2. IT undervisere i hjemmet - alle undtagen 1 fortsætter som undervisere. Der indkøbes 3 

ipads for fondsmidler. 

file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_104_Bilag_3_Opgoerelse_ufaglaerte_ikke_offentligt.pdf
file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_105_Bilag_1_Plancher_vedr_palliation_ikke_offentligt.pdf
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3. Den Sociale Dimension - Lillian Andersen har været inviteret til snak med ergoterapeut Lene 

Thybo Karlsen ansat på Nedergården. Ergoterapeuten har observeret, at et meget stort 

problem i Hedensted kommune er transporten.  Det tilstræbes derfor at skabe relationer og 

aktiviteter i borgernes nærområde. 

4. Temadag om sundhedsaftalen. Der henvises til udsendt materiale. 

5. Strategiplanen for  kvalitet og  patientsikkerhed har været til høring. Næste møde bliver 

med praksisudvalget. 

6. Tilmelding til Frivilligfesten foretages individuelt. Seniorrådets medlemmer savner lidt fagligt 

indhold på dagen. 

7. Seniorrådets arrangement den 1. oktober 2014 annulleres, og medlemmerne deltager 

i stedet i arrangementerne på plejecentrene. 

  

27.69.40-P35-1-14 

107.        Budget 2015 for Udvalget for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Seniorrådets forslag til budget 2015 vedhæftes. 

Beslutning 

Udvalget for  Social Omsorg ønsker prioritering samt beløb på de enkelte forslag. 

De enkelte forslag drøftet og  prioriteret. Lillian Andersen drøfter de økonomiske aspekter med 

Steen Dall-Hansen. 

Prioriteret forslag  fremsendes derefter til  Udvalget for Social Omsorg. Forslag om kollektiv 

trafik sendes til Teknisk Udvalg og forslag om §18 midler fremsendes til Udvalget for Fritid og 

Fællesskab. 

Bilag 

 Forslag til budget 2015 for Udvalget for Social Omsorg 

  

 

 

 

 

file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_107_Bilag_1_Forslag_til_budget_2015_for_Udvalget_for_Social_Omsorg_ikke_offentligt.pdf
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27.69.40-P35-1-14 

108.        Budget 2015 for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Seniorrådets forslag til budget for Seniorrådets virksomhed i budgetåret 2015 vedhæftes. 

Beslutning 

Forslaget til budget 2015 er videresendt til Udvalget for Social Omsorg. 

Bilag 

 Forslag til Seniorrådets budget 2015 

  

29.00.00-P00-4-13 

109.        Omlægning af madproduktion i Centralkøkkenet 
i Rårup af færdigretter produceret som frostmad til køle-
vakuum produktion. 

Beslutningstema 

Der ønskes en omlægning af produktionen af færdigretter i Centralkøkkenet i Rårup fra frost til 

kølemad-vakuum. Dette efterstræbes for at; - kunne opfylde de ønsker, der er fra borgerne, 

for at give større fleksibilitet, mulighed for større fokus på småt spisende og ikke mindste øge 

kvaliteten. 

Økonomi 

Det holdes inden for rammen. Centralkøkkenets udstyr og bygninger kræver ingen 

forandringer. Tidligere fryserum ændres til kølerum og den nye pakkemaskine, som blev taget 

i brug i maj 2014, kan anvendes til såvel frostproduktion som køle-vakuum produktion. 

Pakkemaskinen skal blot tilknyttes et mindre gasanlæg. Der forventes en reduktion i 

strømforbruget, da maden i køleproduktionen kun skal køle og opbevares ved +5 grader, men 

der skal i stedet bruges gas til vakuum pakningen. Fremover skal der ikke indkøbes små fryser 

til udlån til de hjemmeboende . Der vil fortsat være udbringning af færdigretter 1 gang om 

ugen til de hjemmeboende borgere. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen ændringer. Personalet skal oplæres i grundprincipperne i køle-vakuum produktion, som 

primært drejer sig om ændrede hygiejne regler (i forhold til holdbarhed på produktet), samt 

file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_108_Bilag_1_Forslag_til_Seniorraadets_budget_2015_ikke_offentligt.pdf
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nye tilberedningsteknikker og metoder. Dertil kommer, at kende pakkemaskinens nye 

funktioner. 

Sagsfremstilling 

Borgerne ønsker køle-vakuum mad i stedet for frostmad. Dette ses blandt andet ved, at der 

har været en nedgang i antal leverede portioner frostmad fra 2012 til 2013 på ca. 1150 

portioner.  Fravalg af frostmad begrundes med, at det opleves som en bedre kvalitet, når 

maden er kølet i stedet for frosset.  

Desuden er håndteringen mere besværlig, da borgeren/plejepersonalet dagen før skal huske at 

tage maden op af fryseren (Det besluttes således også dagen før, hvilken ret der skal spises 

næste dag). Bliver maden ikke optøet inden opvarmning, sker der en forringelse af 

kvaliteten.   

Kostfagligt er kølemaden den produktionsform, hvor smag, vitaminer og mineraler bevares 

bedst. Kvaliteten er generelt bedre og det giver mulighed for at servere flere retter – også 

mere sæson baseret retter f.eks. friske jordbær/salater o.a. Kartoflerne, som er meget 

kritiseret i frostmaden, bliver af en bedre kvalitet i køle-vakuum produktionen.  Kartoflerne er 

stadig en vigtig del af det varme måltid for de ældre borgere og ofte et argument for ikke at 

vælge frostmad. 

Køle-vakuum mad leveres ligeledes til en uge ad gangen, men står i køleskabet, hvilket gør 

det nemmere at vælge og der er mulighed for at spise, det man har lyst til. 

Det at spise, hvad man har lyst til og i det hele taget at få de ældre til at spise nok, har været 

fokus område i Senior Service det sidste år, hvor køkkenorganisationen i samarbejde med 

plejepersonalet har kørt et projekt med småt spisende og underernærede borger på 

plejecentrene.  Disse borgere er ofte underernæret /fejlernæret inden de kommer på 

plejecentrene.  Det er derfor vigtigt at den mad, der kan tilbydes de hjemmeboende 

pensionister, også kan målrettes denne gruppe af borgere. Med køle-vakuum produktionen 

giver det køkkenet mulighed for at lave et særligt målrettet tilbud til ”borger med en lille 

appetit”, hvor portionsstørrelse og energi indholdet er særligt afstemt og hvor tilbuddet 

indeholder et ekstra lille mellemmåltid. 

Produktionen af diætkost er steget dels på grund af flere borgere med livsstilssygdomme og 

dels fordi gruppen af småt spisende borgere bliver større. Derfor ønskes en mere fleksibel 

bestillingsform hvor der er mulighed for at tilrette madbestillingen den enkeltes borgers behov. 

Der skal være mulighed for at tilkøbe andre produkter som foreksempel 

suppe/desserter/proteindrikke/ andre mellemmåltider, som kan understøtte diæt behovet. 

Produktionen af normal kost og andre diæter vil fortsat være uændret. 

Udover en forbedring af kvalitet og udbud, giver køle-produktionen mulighed for at forbedre 

det fysiske arbejdsmiljø for personalet i Central køkkenet, idet arbejdet i fryseren er en hård 

fysisk belastning for kroppen. 

Køkkenorganisationen ønsker at give maden en opgradering i forhold til: 

 Tilbud/udbud 

 Matche borgernes ønsker 

 Udnytte produktionskapaciteten 
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 Specialist i mad til borger med en lille appetit. 

 Tilbyde samme produktionsform som andre leverandørerne 

 

 

Administrationen indstiller, 11. august 2014, pkt. 82: 

At indstillingen godkendes, således at den nuværende produktion af færdigretter fra 

Centralkøkkenet i Rårup omlægges fra frost til køle/vakuum pr. 1.januar 2015, når 

kvalitetsstandarden ændres. 

At sagen sendes i høring i Seniorrådet. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 11. august 2014, pkt. 82: 

Godkendt. 

Kommunikation 

Sendes til høring i Seniorrådet. 

Lovgrundlag 

§ 83 i Lov om Social Service 

Beslutning 

Seniorrådet tilslutter sig beslutningen i Udvalget for Social Omsorg. 

  

27.69.40-P35-1-14 

110.        Kommende møder og kurser 

Beslutning 

Formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd den 28. august i Fårvang. Mødet 

omhandler kommunernes budgetter m.v. 

Temadag om kommunal økonomi i Danske Ældreråd den 24. september 2014 i Skanderborg. 7 

deltagere tilmeldt. 

Regionsældrerådets årlige stormøde finder sted den 27. oktober 2014 i Fårvang. 

Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference i Vingsted den 12. november 2014. 
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27.69.40-P35-1-14 

111.        Anvendelse af Ipads til Seniorrådets møder 

Beslutningstema 

Webudvikler og digitaliseringskoordinator Jesper Overgaard vil give en kort orientering om 

anvendelsen af Ipads kl. ca. 11.30 

Beslutning 

E-dagsorden system kan anvendes på pc'er, men fungerer bedst  på Ipad. 

Ipad til 2500 kr. pr. stk. kan anvendes, hvor der er trådløst net. 

Ipad med simkort til nedadgang koster ca. 4.500 kr. pr. stk. Her vil der desuden være en 

løbende udgift til abonnement.  

Alle Seniorrådets medlemmer har trådløst net i hjemmet, og der er trådløst net i alle 

mødelokaler og på plejecentrene. 

Anker Andersen undersøger, hvilken løsning der anvendes i andre kommuner. 

Punktet genoptages på næste møde. 

  

27.69.40-P35-1-14 

112.        Næste møde 

Beslutning 

Næste møde der den 25. september 2014 i Sundhedshuset i Løsning. 

  

27.69.40-P35-1-14 

113.        Bordet rundt 

Beslutning 

Lillians Andersens læserbrev har været bragt i Horsens Folkeblad og  Vejle  Amts Folkeblad. 

Desuden har der været en artikel i aviserne. Journalisten har fejlciteret Lillian Andersen på 

enkelte punkter i artiklen.  
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Solveig Petersen har fået to henvendelser vedr. skraldespande, der ikke bliver stillet ind på 

matriklen, når spanden er tømt. Teknisk afdeling har tidligere redegjort for denne problematik. 

Kirsten Btisch Kristensen har fået en henvendelse vedr. prisen for flextur. Når 

kommunegrænse til Horsens overskrides,  er prisen pr. km 14 kr.  

Ole Lyse orienterede om, at boligselskaberne er begyndt at orientere beboerne i 

ældreboligerne om, at der kan flytte flygtninge ind i de tomme ældreboliger. 

  

27.69.40-P35-1-14 

114.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet. 
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Bilag 

 Status Rehabiliteringsprojekt  

 Opgørelse over brugere i åbne aktivitetstilbud 

 Opgørelse ufaglærte 

 Plancher vedr. palliation 

 Forslag til budget 2015 for Udvalget for Social Omsorg 
 Forslag til Seniorrådets budget 2015 

 

file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_104_Bilag_1_Status_Rehabiliteringsprojekt__ikke_offentligt.pdf
file://netapp02/userdata/Mari2510/SbSysNetDrift/tmp/Mari2510/Dagsorden/Bilag/Punkt_104_Bilag_2_Opgoerelse_over_brugere_i_aabne_aktivitetstilbud_ikke_offentligt.pdf
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