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27.69.40-A00-1-16 

19.        Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.36.04-P20-1-17 

20.        Orientering: Klippekort til beboere på plejecentre 

Bilag 

 Praktisk information om Klippekort - plejeboliger 
 Klippe Kort - plejeboliger 

Sagsfremstilling 

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem Venstre, Li-

beral Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. 

kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. 

Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå 

til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times 

ekstra hjælp og støtte om ugen. 

  

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes nu til kommunerne som en samlet pulje. Der 

udmøntes hermed i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere i 2017 

og 2018 fordelt med 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Ansøgningsskema og 

vejledning vil i dag den 8. februar 2017 blive lagt på Sundheds- og Ældreministeriets 

hjemmeside.  

  

Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal 

søge om de midler, der er reserveret til dem. 

  

Der vedlægges informationsmaterialer til beboere og pårørende omkring den nye klippe-

kortsordning. 

  

Afdelingsleder Grethe Riksted deltager i mødet fra kl. 13.00 og orienterer ældrerådet og 

ovenstående. 

  

Beslutning 

Ordningen kan sammenlignes med den ordning som i forvejen er kendt som en mulighed 

for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.  

  

Ældrerådet spurgte ind til de praktiske ting omkring ordningen. 

  

Ordningen gælder for beboere på plejecentre og ikke beboere i ældreboliger. 

Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Praktisk_information_om_Klippekort__plejeboliger.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_2_Klippe_Kort__plejeboliger.pdf
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Orientering taget til efterretning. 

  

27.42.00-Ø00-1-17 

21.        Ressourcetildeling i plejeboliger 

Resumé 

Udvikling i opgaver på plejeboligområdet siden 2013 har haft indvirkning på områdets 

opgavevaretagelse og dermed ressourceanvendelse og økonomi. 

I 2010 blev der gennemført en nivellering af økonomitildelingen på plejecentrene med 

henblik på at skabe et ensartet økonomisk grundlag. Samtidigt hermed blev der indført 

visitation af ydelser til de enkelte beboere, med henblik på, at kunne give beboeren en 

afgørelse på hvad personen er berettiget til af hjemmehjælp. Alle bevillinger og afslag 

begrundes skriftligt, og der henvises til klageadgang.   

Efterfølgende er grundpakkerne blevet reguleret med 20.000 kr. i 2012 og 10.000 kr. i 

2013. 

I 2016 er grundpakkerne reduceret med 2.881 kr. i forbindelse med gevinstrealisering 

ved indførelse af loftlifte. 

Årsagen til at der på nuværende tidspunkt gennemføres nedenstående analyse er en 

erkendelse af, at udviklingen i opgaverne over de seneste år har været markant. Dette 

har gjort, at økonomien er anstrengt og medarbejderne giver klare tilbagemeldinger om 

travlhed og manglende mulighed for, at løse opgaverne i den aftalte kvalitet med de til-

stedeværende ressourcer. 

Bilag 

 Ressourcetildeling i plejeboliger - NY 
 Benchmark, Pakkepris pr. plejebolig pr. år.xls 

XXX indstiller, 

at ældrerådet giver en udtalelse i forhold til vedlagte beskrivelse. 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget behandler den 5. april 2017 et punkt med følgende ordlyd: 

  

På baggrund af de oplevelser der er nævnt i ovennævnte resumé blev der nedsat en ar-

bejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhed og Omsorg samt Økonomi og Løn. Ar-

bejdsgruppen har haft til opgave at levere oplysninger om nuværende opgaver og øko-

nomi, deltage i analyser af indhentet viden samt bidrage med løsningsforslag. 

  

Som konsekvens af den detaljerede gennemgang af økonomien i plejeboligområdet, kan 

arbejdsgruppen konstatere, at hvis plejeboligerne i Struer Kommune skal kunne imøde-

komme de krav der stilles, er det en nødvendighed, at der er tilstedeværelse af de nød-

vendige ressourcer til at implementere disse forandringer. 

Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Ressourcetildeling_i_plejeboliger__NY.pdf
Bilag/Punkt_21_Bilag_2_Benchmark_Pakkepris_pr_plejebolig_pr_aarxls.pdf
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Det drejer sig om følgende hovedområder: 

  

Lovgivningsmæssige / nationale initiativer 

Så som rehabilitering, magtanvendelse, Fælles medicinkort og Fællessprog III 

  

Nationale mål for sundhedsvæsenet 

Som for eksempel fokus på akutte genindlæggelser, somatiske færdigbehandlingsdage 

på sygehusene, forebyggelige indlæggelser blandt ældre 

  

Sundhedsaftalens intentioner 

Som handler om kommunernes indsatser for at afkorte indlæggelser, forebygge akutte 

indlæggelser og genindlæggelser, sammenhængende rehabiliteringsforløb og tidlig op-

sporing af begyndende sygdom 

  

Patientsikkerhed 

For eksempel i form af øgede krav til dokumentation fokus på medicinering og andet. 

  

Opgaveoverdragelser/opgaveglidninger, beboere med særlige udfordringer og øget krav 

til medarbejdernes kompetencer 

Som en følge af de store og markante omlægninger der foregår i det danske sundheds-

væsen. Det betyder, at kommunerne løbende varetager flere sundhedsfaglige opgaver, 

som i tiltagende grad er komplekse. 

Det betyder blandt andet, at 

  

 beboere flytter ind på plejecentre senere i sygdomsforløbet end tidligere. 

beboerne er derfor som udgangspunkt mere syge og har flere sygdomme, hvilket 

kræver hyppige observationer og stiller nye krav til medarbejdernes faglighed 

 de beboere der bliver indlagt på sygehuset udskrives efter kort tid - ofte sammen 

dag efter operation, knoglebrud og lignende 

 lægerne efterspørger kvalificeret viden og klare observationer, hvilket også stiller 

krav til medarbejdernes kompetencer 

  

  

Administrationen indstiller, 5. april 2017, pkt. 38: 

at nedenstående ressourcer tilføres til plejeboligområdet: 

  

- AKUT-puljen: Dækning af underskud fra budget 2016 på 355.210 kr.  

- Forhøjede grundpakker: 4.065.000 kr. årligt svarende til 20.000 kr. årligt pr. grund-

pakke (30.000 på Svalegangen og midlertidige pladser på Solvang) 

Total: 4.065.000 kr. årligt. og 355.210 kr. i engangsbeløb. 

  

Midlerne foreslås finansieret af demografimidler for 2016, 2017 og 2018. 

  

Der har været udsendt forespørgsel til samarbejdskommuner omkring priser på plejebo-

ligpladser hos dem. 

Struer har laveste gennemsnitspris på 299.982 kr. årligt pr. plads. 

De øvrige kommuner ligger på mellem 303.031 kr. og 379.235 kr. pr. plads.  

Oversigt vedlægges. 

  

Opmærksomheden henledes på, at akutafsnittet er finansieret efter samme tildelings-

model som Svalegangen og midlertidige pladser på Solvang. En eventuel tilsvarende 

mertildeling på akutafsnittet er ikke indregnet i ovenstående.  

  

Afdelingsleder Grethe Riksted fremlægger punktet. 



 

 

Ældrerådet, 28. marts 2017 Side 4 

 

Beslutning 

Grethe orienterede om indholdet af vedlagte bilag. 

  

Ældrerådet stillede uddybende spørgsmål. 

  

Ældrerådet bakker fuld ud op om tilførsel af midler til plejeboligområdet som beskrevet i 

det udleverede materiale.  

  

  

  

27.69.40-A00-1-16 

22.        Evaluering af forårsarrangement 

Sagsfremstilling 

Den 20. marts blev der afholdt forårsarrangement i Apollen med foredrag af Anders 

Bonde. 

Beslutning 

Der har været tilbagemeldinger om et godt arrangement. 

  

Det foreslås, at der ved fremtidige arrangementer kan være et indlæg omkring ældrerå-

dets arbejde inden det egentlige arrangement påbegyndes. 

Dette gøres første gang sammen med velkomsten til ældrefesten.  

  

29.09.15-A00-19-13 

23.        Orientering: Utilsigtede hændelser 2016 

Bilag 

 UTH rapport 2016 

Sagsfremstilling 

Udviklingskonsulent Aniette Weibrecht har udarbejdet vedlagte årsrapport omkring util-

sigtede hændelser for 2016. 

  

Aniette deltager i mødet fra kl. 14.45 - 15.15 og orienterer om indholdet af rapporten. 

Beslutning 

Aniette orienterede om indholdet af det vedlagte materiale. 

  

Der blev spurgt ind til forebyggelse af utilsigtede hændelser. 

  

Bilag/Punkt_23_Bilag_1_UTH_rapport_2016.pdf
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Orienteringen er taget til efterretning. 

  

  

  

27.69.40-A00-1-16 

24.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Oversigt over forbrug af ældrerådets konto blev omdelt og taget til efterretning. 

  

Anna-Marie og Poul-Erik deltager i repræsentantsskabsmøde den 24. og 25. april. 

  

  

  

27.69.40-A00-1-16 

25.        Eventuelt 

Beslutning 

Poul-Erik omdelte materialer rejsekort og køb af elektroniske billetter og fortalte lidt om 

hvad der er sket siden sidst omkring lukning af kiosken på stationen i Struer. 

  

Anna-Marie har kontaktet Danske Ældreråd for at henlede deres opmærksomhed på at 

det ikke længere bliver muligt at købe en billet i kiosken. Danske Ældreråd ønsker at få 

fremsendt den kommunikation der har været omkring emnet i Struer. Poul-Erik sender. 
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