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48.        Godkendelse af referat fra møde den 20. september 2016 

Beslutning 

Godkendt. 
  

29.00.00-G01-5-14 

49.        Status på rehabilitering 

Sagsfremstilling 

På ældrerådsmødet den 30. august blev der givet udtryk for, at Ældrerådet ønsker en 
orientering om status på rehabilitering i Sundhed og Omsorg. 
  
I Sundhed og Omsorg arbejdes der fortsat med rehabilitering, og tilbuddene om rehabili-
tering udvikles fortsat.  
Sundhedskonsulenterne giver en status på, hvor langt vi er nået. I status vil de komme 
ind på:  

• Hvilke rehabiliteringstilbud findes?  
• Hvordan måles der på rehabilitering?  
• Et eksempel på en borgers oplevelse med rehabilitering (film) 
• Pjece til borgere om rehabilitering 

  
Sundhedskonsulenterne Åse Skytte og Sara Nielsen er inviteret til at deltage fra kl. 
13.00. 

Beslutning 

Åse og Sara orienterede om status for arbejdet med rehabilitering i Sundhed og Omsorg. 
  
Den præsentation der blev brugt under orienteringen blev omdelt under mødet sammen 
med pjece om rehabilitering. 
   
Åse og Sara viste en lille film med en borger der fortæller om sine erfaringer med at ha-
ve gennemført et rehabiliteringsforløb. 
  
Borgerne der bliver tilbudt rehabilitering er med til at sætte sine egne mål, og der vil 
dermed blive arbejdet frem mod et mål som er attraktiv for den enkelte. 
  
  
  
  
  

27.00.00-P23-1-16 
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50.        Ændringsforslag til kvalitetsstandard for 2017 

Bilag 

• Foreslåede ændringer til kvalitetsstandarden 3.doc 
• 1. udgave Udkast Kvalitetsstandard 2017.doc 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget har inviteret ældrerådet og andre interessenter til at bidrage til den årlige 
revision af "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning 
m.v." 
  
Ældrerådet drøftede den 30. august hvilke forslag man ønskede at stille. 
  
Beslutningen fra drøftelsen af punktet lyder: 
  
"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 minutter til 40 minutter. 
  
Derudover kan kvalitetsstandarden accepteres hvis der ikke kommer forringelser. 
  
Skema med oversigt over samtlige indkomne forslag til ændringer samt udkast til Kvali-
tetsstandarder for 2017 vedlægges. 
  
Funktionsleder Birgitte Borg deltager i mødet fra kl. 14.00. 

Beslutning 

Birgitte gennemgik oversigten over forslag til ændringer i kvalitetsstandarder som er 
udsendt med dagsordenen. 
  
Side 38 - teksten som er foreslået af ældrerådet ønskes anført som en note til den alle-
rede eksisterende tekst. 
  
Side 49 - "Gælder hele dage og ikke enkelte måltider". Det er ældrerådets indstilling at 
det skal være muligt at lave ændringer på enkelte måltider. Ældrerådet ønsker en vurde-
ring af, om det vil være muligt at ændre på en bestilling med kortere varsel end 7 dage. 
  
Siden 52 - Birgitte Borg undersøger om det ikke er en fejl at der ikke længere vil skulle 
angives produktionsdato, hvilket der efter ældrerådets opfattelse bør angives. 
  

00.15.10-A21-1-16 
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51.        Nyt oplæg til Tilsyn, Sundhed og Omsorg 2016 

Resumé 

Sidste Tilsynspolitik er angiveligt udarbejdet i 2012. Efter deltagelse i uddannelse har 
Myndighed udarbejdet forslag til ny tilsynspolitik og procedurer for tilsyn.  

Bilag 

• Udkast til kommunalt tilsyn 
• Standard notat til plejecentre 
• Hjemmeside TILSYN forslag 
• Tilsynspolitik for personl og prak hjælp 
• Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder 
• Tilsyn Standard. Bemærkningsskema 

XXX indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Vedlagt er beskrivelse af nuværende og forslag til kommende praksis for Tilsyn på pleje-
bolig og i eget hjem.  
  
Specifik materiale ved tilsyn på plejeboligere:  

• "Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder", som beskriver praksis for tilsyn pleje-
boligere.  

• "Tilsyn Standard. Bemærkningsskema", som beskriver spørgsmål til borgere i ple-
jeboligerne  

• "Standard notat til plejecentre", som indholder standard tekster til afrapportering. 
  
Specifik materiale ved tilsyn hos borgere i eget hjem: 

•      "Tilsyn for personl og prak hjælp", der beskriver praksis for tilsyn i eget hjem.  
  
Endelig er der udarbejdet oplæg til tekst til Struer.dk.  
   
Funktionsleder Birgitte Borg samt visitator Ulla Munch Olesen, der sammen udgør det 
kommunale tilsynsteam fremlægger sagen fra kl. 14.30. 

Beslutning 

Birgitte orienterede ældrerådet om det forslag, der er udarbejdet i forhold til den nye 
tilgang til tilsyn. 
  
Socialudvalget behandler på sit møde den 6. oktober 2016 forslag til ændringer af kom-
munens tilsyn.  
  
Materialer udsendes med referatet. 
  

27.69.40-A00-1-15 
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52.        Drøfte deltagelse i møde i Vingsted Centeret 9. november 

Sagsfremstilling 

Der afholdes ældrepolitisk konference i Vingsted Centeret den 9. november. 
  
Hvem deltager? 

Beslutning 

Algot 
Martha 
Anna-Marie 
  
Anna-Marie melder samlet til. 
  
Hvis der er ændringer til ovenstående kan gives besked til Anna-Marie senest 20. okto-
ber. 
  

27.69.40-A00-1-15 

53.        Evaluering af ældrefesten 

Sagsfremstilling 

Arrangementets forløb drøftes. 
Infocenteret følger op i forhold til udskrivning af kvitteringer/billetter. 
  
Oversigt over økonomien for festen 2016.  
Oversigten udleveres på mødet, da regningerne for festen pt. er på vej ind. 
  
Budgetreduktion for festen i 2017. 
  
Ældrerådet, 20. september 2016, pkt. 44: 
Ældrerådet lægger hovederne i blød for hvorledes ældrefesten 2017 kan arrangeres for 
færre midler end sidste år. 
  
Regnskab for festen blev udleveret på mødet. 
  
Punktet dagsordenssættes igen på møde den 4. oktober. 

Beslutning 

Forslag om: 
  

• at billetprisen øges, der er dog usikkerhed om, hvorledes det vil falde ud i forhold 
til antal deltagere 

• såfremt billetprisen øges kontaktes dagbladet i god tid inden festen med et ønske 
om en artikel om at budgettet for ældrefesten er reduceret, hvorfor deltagerbeta-
lingen øges 
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• Poul Erik undersøger om der er mulighed for at få rabat på halleje og udgifter til 
servering 

• at undersøge om socialudvalget skal involveres inden ældrerådet søger om tilskud 
hos det lokale erhvervsliv til afholdelse af ældrefesten 

• at udgiften til duge, servietter og lys reduceres 
• at udgiften til blomster reduceres 
• ledsagere til ældrerådet, og andre gæster betaler for deltagelse 
• at undersøge, om der er fonde eller andre foreninger der vil støtte. Svend og Eigil 

stikker fingeren i jorden forskellige steder 
• Poul Erik undersøger om Shantykoret kan hyres for et måltid mad 
• at ældrerådet involveres i underholdningen 

  
Punktet dagsordenssættes igen til næste møde. 
  
  

27.00.00-G01-80-15 

54.        Værdighedspolitik 2016-18 

Resumé 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2016 blev det besluttet, at aller kommuner skal 
formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede 
værdier og prioriteringer på ældreområdet. 
  
I Struer Kommune ønsker man en stor grad af borgerinddragelse og samskabelse. Der 
er en tro på, at når borgere, politikee, ledere og medarbejdere og andre aktører arbejder 
tættere sammen om deres respektive udfordringer, så kan der findes nue og bedre løs-
ninger, som både opfylder borgernes behov og sikrer de ældres værdighed. 
  
Der har derfor i foråret været afholdt et temamøde, hvor ældreråd, repræsentanter fra 
frivillige organisationer, repræsentanter for ansatte i kommunen, direktør og ledelse i 
Sundhed og Omsorg, hvade mulighed for at komme med inputs og tanker til værdig-
hedspolitikken. 

Sagsfremstilling 

Værdighedspolitikken er trykt og i gang med at blive implementeret. 
  
På mødet udleveres et trykt eksemplar sammen med pressemeddelelse og redegørelse 
for anvendelsen af midlerne. 

Beslutning 

Værdighedspolitikken blev omdelt sammen med pressemeddelelse og redegørelse og der 
blev orienteret om udmøntningen af de prioriterede områder. 
  

27.69.40-A00-1-15 
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55.        Orientering - herunder status for økonomi 

Beslutning 

Oversigt over forbrug blev omdelt. 
  
Det blev på mødet drøftet hvorvidt der er overførselsadgang mellem budgetårene for 
hhv. ældrerådets konto og for kontoen for pensionistfesten. 
Der er ingen overførselsadgang på ældrerådets konto, mens der er overførselsadgang 
pensionistfesten. 
  

27.69.40-A00-1-15 

56.        Eventuelt 

Beslutning 

Eigil får udleveret iPad efter dagens møde. Verner hjælper med opsætning. 
  
Der er brug for at Poul Eriks nye mailadresse bliver registreret i First Agenda. Dorthe 
kontakter IT. 
  
Anna-Marie har videresendt materiale omkring arrangement om underernæring. Ingen 
fra Struer deltager. 
  
28. november afholder regionen stormøde. Indhold drøftes på næste møde. 
  
Ældrerrådet er orienteret om, at arrangementet med demensområdet kan først blive til 
foråret.  
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