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27.69.40-A00-1-15 

1.        Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2015 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.69.40-A00-1-15 

2.        "Dem systemet ikke når" - ændring til forebyggende hjemmebe-
søg 

Resumé 

Ændret lovforslag vedr. forebyggende hjemmebesøg gældende fra januar 2016 indehol-

der: 

  

· Forhøjelse af aldersgrænse, tilbud om årlige forebyggende hjemmebesøg rykkes fra 75 

år til 80 år 

· Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år - 79 år 

· Tryghedsbesøg til alle 75 årige. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg når man fylder 

75 år 

· Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard 

· Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet med fx. kollektive arrangementer 

  

Sundhedscentret vælger fra årsskiftet at udvide tilbudet om enkebesøg til borgere fra 65 

år(særlig risikogruppe) 

Der er behov for redskaber til at opspore de ældre borgere i den nye målgruppe (særlig 

risikogruppe fra 65 - 79 år) og som også omfatter borgere, som takker nej tak til et til-

bud om forebyggende hjemmebesøg. Redskaberne skal understøtte kommunerne i vur-

deringen af, om en borger har behov for forebyggende hjemmebesøg 

  

Bilag 

 Lovændring fb. hj. besøg 
 Projekt fb. hjemmebesøg 

XXX indstiller, 

at Ældrerådet orienteres om projektet ” Dem systemet ikke når” 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mariann Mikkelsen og sundhedskonsulent Ania Benton deltager i mødet 

fra kl. 13.15. 

  

Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Lovaendring_fb_hj_besoeg.pdf
Bilag/Punkt_2_Bilag_2_Projekt_fb_hjemmebesoeg.pdf


 

 

Ældrerådet, 19. januar 2016 Side 2 

 

Sundhedscentret har valgt at deltage i et 1 årigt samarbejdsprojekt mellem syv kommu-

ner i en fælles puljeansøgning til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der 

normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg - "Dem systemet ikke når". 

Projektet skal bedrage til: 

- at forebyggelsesindsatserne målrettes de ældre, der har størst behov for en forebyg-

gende indsats med det formål at en større andel af gruppen deltager i forebyggende ind-

satser, hvorved tab af funktionsevne, sygdom og afhængighed af hjælpe kan forebyg-

ges. 

Projektet har 2 konkrete mål: 

1. På baggrund af viden at kunne målrette rekruttering til de forbyggende besøg 

2. På baggrund af viden at kunne tilrettelægge og afprøve relevante individuelle og kol-

lektive indsatser. 

Projektet gennemføres i 7 kommuner (Nordfyn(projektsøger), Dragør, Fredericia, Herlev, 

Hillerød, Rudersdal og Struer) og faciliteres af Marcelisborg - Centr for Udvikling, Kompe-

tence og Viden. 

  

Projektet vil være organiseret med en tværkommunal styregruppe, hvor sundhedskonsu-

lent Ania C. Benton deltager. Desuden vil der i hve rkommune være ne lokal projekt-

gruppe med bl.a. repræsentanter fra civilsamfundet. 

Projektet forløber i 3 faser: Vidensgrundlag - telefoninterview med ca. 300 ældre borge-

re, som har valgt ikke at tage imod et forebyggende hjemmesesøg, herefter udvælges 

ca. 18 ældre borger til kvalitativt dybdeinterview, som skal give viden om baggrunden 

for afvisning af tilbud. Udvikling + Afprøvning - tværkommunal workshop med udvikling 

af metodekatalog, kommunespecifikke udviklingsworkshop med udvælgelse og afprøv-

ning af særlig indsats. Afrapportering - lokale evalueringsmøder og afsluttende tvær-

kommuanl læringskonference, hvor erfaringer beskrives i fælles publikation og afrappor-

tering 

  

Beslutning 

Ania omdelte materiale om den nye lovgivning samt en præsentation af projekt i fore-

byggende hjemmebesøg.  

  

Det omdelte materiale vedlægges referatet. 

  

Projektet benævnes "Dem systemet ikke når". 

  

Den endelige rapport fra projektet forventes færdig i marts 2017. 

I projektet har Struer Kommune har man valgt at arbejde med borgere med anden et-

nisk baggrund end dansk. 

  

Sundhedscentret vil gerne invitere en repræsentant fra ældrerådet til at være en del af 

en følgegruppe. 

Martha Hornstrup deltager i følgegruppen. Dorthe giver Ania besked. 

  

27.69.40-A00-1-15 

3.        Enkebesøg 

Bilag 
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 Enkebesøg 

Sagsfremstilling 

Sundhedskonsulent Ania Benton orienterer. 

  

Indsatsen enkebesøg påbegyndte i januar 2014 og er målrettet borgere, der er beretti-

get til forebyggende hjemmebesøg og har mistet deres ægtefælle eller samlever. Under-

søgelser viser, at ældre, som mister en ægtefælle/ samlever, har øget risiko for udvik-

ling af depression, ensomhed og selvmord.  Borgerne tilbydes ca. tre måneder efter æg-

tefælle/ samlevers dødsfald, en samtale i eget hjem.  I 2014 er der givet 27 tilbud om 

enkebesøg, heraf har henholdsvis 21 takket ja og 6 takket nej til besøg. I 2015 er det 

givet 22 tilbud om enkebesøg, heraf har henholdsvis 18 takket ja og 4 takket nej til be-

søg. 

Beslutning 

Ania omdelte vedlagte notat om enkebesøg som beskriver Ania´s fremlæggelse. 

  

Ældrerådet vil gerne orienteres om hvor mange borgere der i 2016 modtager tilbud om 

enkebesøg samt hvor mange der takker nej. 

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

4.        Brugertilfredshedsundersøgelse på kost 

Bilag 

 Brugertilfredshedsundersøgelse 

Sagsfremstilling 

Kostområdet har i efteråret 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på kost-

forplejning i cafeen på Enggårdcentret, madservice og i plejeboligerne i Struer Kommu-

ne. 

  

Kostfagligleder Karin Ruscher og Kostkonsulent Anne Mundbjerg Nielsen fremlægger re-

sultaterne af undersøgelsen fra kl. 14.30 - til ca. 15.15. 

Beslutning 

Karin og Anne fremlagde resultaterne af gennemført brugertilfredshedsundersøglse på 

kostområdet. 

  

Materialet vedlægges referatet. 

  

Materialet viser en generel høj tilfredshed.  

  

  

Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Enkebesoeg.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Brugertilfredshedsundersoegelse.pdf
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27.69.40-A00-1-15 

5.        Forårsarrangement 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets forårsarrangement skal planlægges. 

  

Alle medlemmer af ældrerådet opfordres til at medbringe et forslag til foredragsholder til 

drøftelse på mødet.  

Beslutning 

Enten Per Hansen eller Annemarie Hessellund Beanland. 

  

1. prioritet Per Hansen 

  

Arrangementet kan evt. placeres i uge 17. 

  

Dorthe spørger i sekretariatet hvilken dato biografforestillingen bliver. 

  

Vi forbereder at det elektroniske bookingsystem skal bruges. 

Billetprisen bliver 20 kr. 

  

Ældrerådet medbringer pjecer om ældrerådet til arrangementet. 

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

6.        Siden sidst - herunder status på økonomi 

Bilag 

 Regnskab 2015 ultimo 

Beslutning 

Oversigt over økonomi udsendes med referatet. 

  

Invitation til drøftelser om værdighedspolitik den 3. marts. 

Thorvald, Anna-Marie, Lis og Eigil har meldt til. 

Øvrige bedes give Dorthe besked om man kan deltage senest den 22. februar. 

  

Temadag i Danske Ældreråd den 23. februar omkring rehabilitering, forebyggelse, pårø-

rende og værdighedspolitik i ældreplejen. Tilmelding senest den 13. februar til Anna-

Marie. 

  

  

  

Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Regnskab_2015_ultimo.pdf
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27.69.40-A00-1-15 

7.        Eventuelt 

Beslutning 

Præsentation af ny hjemmeside. 

Struer Kommune lancerer i løbet af kort tid en ny hjemmeside. 

Web-koordinator Kaspar Olesen vil gerne mødes med ældrerådet i den forbindelse. 

  

Mødet afholdes den 8. februar mellem kl. 9 og 11. Hvor mødet afholdes meldes ud sene-

re. 

Dagsorden for mødet vil være: 

 Præsentation af ny hjemmeside og ideen bag 

 ·Hvad er ældrerådets indtryk af det præsenterede 

 Opgaver til ældrerådet i at finde oplysninger på den nye side. 

  

Alle ældrerådsmedlemmer bedes give Dorthe besked om man kan deltage. Seneste til-

bagemelding er 31. januar. 

  

iPads til udlån  

Ældrerådet besluttede, at de to IT undervisere (Verner og Poul Erik) først for udleveret 

iPads og tester om de kan få systemet med eDagsorden til at køre. 

Begge er velkomne til at lave aftale med Dorthe omkring afhentning. 

  

27.69.40-A00-1-15 

8.        Høring om ændring af køreplaner 

Bilag 

 Midttrafik - høring 

Sagsfremstilling 

Midttrafik har sendt forslag til ændringer i kommende køreplaner for bustrafik i høring. 

  

Der er en enkelt rute i Struer Kommune som bliver udsat for væsentlige ændring og det 

drejer sig om rute 23 mellem Holstebro og Struer. 

Det foreslås, at weekendkørsel nedlægges, da hovedparten af kunderne har alternative 

muligheder ved benyttelse af togbetjening mellem Holstebro og Struer. 

  

Der er mulighed for at kommenterer på de stillede forslag via Midttrafiks hjemmeside til 

og med den 24. januar. 

  

Beskrivelsen af ændringen mellem Holstebro og Struer vedlægges sammen med forslag 

til ny køreplan. 

Beslutning 

Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Midttrafik__hoering.pdf
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Uden på forhånd at kende antallet af brugere af ruten er Ældrerådet i Struer Kommune 

bekymrede for, at der nedlægges offentlig transport muligheder, som ikke kan dækkes 

af eksisterende togforbindelse. 
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Underskrifter 

 
 


