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32 Orientering - Redegørelse for Struer Kommunes demensundersøgelse 2016  1 

33 Omsorgsrapport 2015/16  2 
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35 Indbydelse til at bidrage ved den årlige revision af kvalitetsstandarder for 

personlig og praktisk hjælp samt kommunale træning m.m.  
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37 Orientering - herunder status på økonomi  4 

38 Eventuelt 4 

 



 

 

Ældrerådet, 30. august 2016 Side 1 

 

27.69.40-A00-1-15 

31.        Godkendelse af referat fra møde den 10. august 2016 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.36.04-P05-1-10 

32.        Orientering - Redegørelse for Struer Kommunes demensunder-
søgelse 2016 

Bilag 

 Demensoversigt 2016 

Sagsfremstilling 

I lighed med tidligere år har demensområdet udarbejdet oversigt over, hvor mange de-

mente borgere vi har kendskab til/kontakt til, i Struer Kommune pr. februar 2016.  

  

Funktionsleder Karin Thøgersen, med ansvaret for demensområdet i Struer Kommune, 

vil sammen med demenskonsulent, Inga Primdahl i mødet orientere om resultaterne af 

denne undersøgelse fra kl. 13.00. 

 

Administrationen indstiller, 15. juni 2016, pkt. 72: 

til orientering. 

 

Socialudvalg, 15. juni 2016, pkt. 72: 

Taget til efterretning. Udvalget beder om gentagelse af undersøgelsen med en frekvens 

hvert andet år. 

Beslutning 

Funktionsleder Karin Thøgersen og demenskonsulent Gitte Kjærgaard fremlagde resulta-

terne af demensundersøgelsen for 2016. 

  

Ældrerådet talte om udviklingen i antallet af demente samt mulighederne for eventuelt 

at forebygge demens. 

  

Der blev stillet forslag om, at man af demensoversigten kan se aldersfordeling. 

  

Demensområdet bragte forslag på banen om evt. at afholde en temaeftermiddag om-

kring demens i samarbejde med ældrerådet. 

  

Demensområdet arbejder videre med et lille budget og forslag til et program som fore-

lægges ældrerådet på mødet den 20. september. 

  

  

Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Demensoversigt_2016.pdf
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29.15.12-K07-1-16 

33.        Omsorgsrapport 2015/16 

Bilag 

 omsorgsrapport 2015-16 

Sagsfremstilling 

Årsrapporten omhandler udviklingen på området i det seneste år samt orientering om 

nye tiltag. 

  

Overtandlæge Diana Joel fremlgger rapporten fra kl. 13.45. 

Beslutning 

Diana Joel gav en grundig orientering om omsorgstandplejen. 

  

Forespørgsel om, om ikke der bør være kvalitetsstandarder på området. 

Det er ikke lovpligtigt at omsorgstandplejen og specialtandplejen skal indgå i kvalitets-

standarden. 

  

Der blev henvist til en hjemmeside med gode informationer ved navn: 

./. www.struer.dk.omsorgstandpleje.org 

  

  

  

  

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

34.        Udvidelsesønsker til budget 2017 

Sagsfremstilling 

Centerchef Lars Olesen deltager i mødet fra kl. 14.30 og orienterer om udvidelsesønsker 

til budget 2017. 

  

Det er ikke muligt at vedlægge materiale til dagsordenen, da forslagene først fremlæg-

ges på budgetseminar ugen inden ældrerådets møde. 

Beslutning 

Lars Olesen fremlagde udvidelsesforslag for 2017 fra Sundhed og Omsorg. 

  

Lars omdelte en Power Point præsentation som også var brugt ved præsentation for by-

rådet. 

  

Bilag/Punkt_33_Bilag_1_omsorgsrapport_201516.pdf
www.struer.dk.omsorgstandpleje.org
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27.69.40-A00-1-15 

35.        Indbydelse til at bidrage ved den årlige revision af kvalitets-

standarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunale træning 
m.m. 

Resumé 

Ældrerådet har mulighed for at komme med forslag til ændringer af kvalitetsstandarder 

for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 

Bilag 

 Brev, revision af Kvalitetsstandard 2017.pdf 

XXX indstiller, 

Eventuelle forslag til ændringer drøftes. 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgsformand Lene Houe inviterer i vedlagte brev ældrerådet samt andre råd og 

interessenter til at bidrage til den årlige revision af "Kvalitetsstandarder for personlig og 

praktisk hjælp samt kommunal træning m.v." 

  

Den gældende kvalitetsstandard er tidligere udleveret til ældrerådet. 

  

Ældrerådet har mulighed for at fremsætte forslag til ændringer frem til den 9. september 

2016. 

  

Når alle forslag til ændringer fra alle interessenter er indsamlet, vil de samlede forslag 

blive forelagt for ældrerådet den 4. oktober 2016. 

Beslutning 

Side 38 

Klippekort 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

Klippekort må aldrig på foranledning af en medarbejder bruges til f.eks. et ekstra bad 

som ikke er ønsket af borgeren. 

  

Side 29 

Rengøring 

Tid til rengøring af gulve øges fra 30 til 40 minutter. 

  

Derudover kan kvalitetsstandarden accepteres hvis der ikke kommer forringelser. 

  

Bilag/Punkt_35_Bilag_1_Brev_revision_af_Kvalitetsstandard_2017pdf.pdf
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27.69.40-A00-1-15 

36.        Drøfte dialogmøde 7. september 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet besluttede på møde den 10. august 2016 at afsætte tid til fælles forberedelse 

af dialogmødet med Socialudvalget den 7. september 2016. 

Beslutning 

På mødet ønskes en afklaring af hvilke besparelsesforslag der er taget ud og hvad der 

forskellige forslag de forskellige partier spiller ind med. 

  

Strategi for borgerinddragelse - Anna-Marie har spørgsmål som stilles på dialogmødet. 

  

27.69.40-A00-1-15 

37.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Intet nyt siden sidst. 

  

27.69.40-A00-1-15 

38.        Eventuelt 

Beslutning 

Poul Erik har aftaler på plads med hallen til ældrefesten den 1. september. 

  

Aktivitetscenteret kommer til ældrefesten og fortæller om aktiviteter for ældre i den 

kommende sæson.  

  

  

  

 

 



 

 

Ældrerådet, 30. august 2016 Side 5 

 

Underskrifter 

 
 


