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27.69.40-A00-1-16 

38.        Godkendelse af referat fra møde dne 30. maj 2017 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.00.00-P23-1-17 

39.        Indbydelse til at bidrage ved den årlige revision af kvalitets-
standarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal 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 ang revison af kvalitetsstandard 2018_0.doc 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgsformand Lene Houe inviterer i vedlagte brev ældrerådet samt andre råd og 
interessenter til at bidrage til den årlige revision af "Kvalitetsstandard for personlig og 
praktisk hjælp samt kommunale træning m.v." 
  
Den gældende kvalitetsstandard er tidligere udleveret til ældrerådet. 
  
Ældrerådet har mulighed for at fremsætte forslag til ændringer frem til den 4. september 
2017. 
  
Når alle forslag til ændringer fra alle interessenter er indsamlet, vil de samlede forslag 
blive forelagt for ældrerådet den 26. september 2017. 

Beslutning 

Tilkøbsydelser - side 13: (Med henblik på ligestilling mellem kommunal og privat leve-
randør. Ved lovmæssige udfordringer opfordres til, at der rettes henvendelse til ministe-
riet) 
Der skabes mulighed for at borgere også hos kommunal leverandør kan tilkøbe ydelser. 
  
8. Kvalitetsstandard: Personlig Pleje  
Side 22: 
Teksten "Lettere mobilisering af kroppen" omformuleres til lettere tilgængeligt sprog. 
  
9. Kvalitetsstandard: Ernæring 



 

 

Ældrerådet, 8. august 2017 Side 2 
 

Ældrerådet ønsker at der etableres forsøgsordning med fremstilling af mad på et pleje-
center. 
  
11. Kvalitetsstandard: Rengøring 
Afsat tid til rengøring af gulve som tidligere blev ændret fra 40 til 30 minutter ønskes 
igen forhøjet til 40 minutter. ?" 
  
12. Kvalitetsstandard: Tøjvask 
Side 34 
"Hvordan følges der op på ydelsen?" 
Formuleringen i 2. bullet giver ikke mening. 
  
16. Kvalitetsstandard: Forebyggende hjemmebesøg 
Side 43 
Generelt gennemgås formuleringer i forhold til ny lovgivning. 
  
  

27.69.40-A00-1-16 

40.        Dialogmøde med Socialudvalget 

Bilag 

• Invitation dialogmøde med Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget har sendt vedlagte invitation til dialogmøde mellem Ældrerådet og Social-
udvalget. 

Beslutning 

Til efterretning. 
  

27.69.40-A00-1-16 

41.        Opfølgning på "Dem systemet ikke når" 

Resumé 

Ældrerådet var den 6. juni inviteret til at deltage i sundhedsudvalgsmøde under et punkt 
om fremlæggelse af afrapportering fra Marselisborg vedrørende projekt om forebyggen-
de hjemmebesøg ("Dem systemet ikke når"). 
  
Projektet omhandler etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke 
benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg. Projektet er et samarbejde mellem 8 
kommuner og har tili formål, at bidrage med relevant ny viden til at målrette den kom-
munale forebyggelsesindsats til de ældre borgere, der har størst behov for en forebyg-
gende indsats. 
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I Struer Kommune har indsatsen været målrettet enlige mænd, som takker nedj til fore-
byggende hjemmebesøg. Der har i indsatsperioden været afholdt 2 indsatser, med dels 
proaktiv rekruttering på Thyholm med efterfølgende gruppetilbud om forebyggende 
hjemmebesøg til målgruppen, og dels et besøg på Nordvestjysk Fjordkultur med lignen-
de gruppetilbud. 

Sagsfremstilling 

Sundhedscentret vil gerne følge op på Marselisborg projektet: Dem systemet ikke når. Et 
projekt til borgere over 75 år som er berettiget til et Forebyggende hjemmebesøg med 
udgangspunkt i den ændrede lovgivning i 2016. 
Hvad har vi i Struer fået ud af deltagelse i projektet og hvordan arbejder videre med 
resultaterne. 
  
Funktionsleder Helene Henrichsen deltager i mødet fra kl. 14.45.  

Beslutning 

Der er kommet en aftale i hus med de mænd der deltog i gruppe mødet i Hvidbjerg. Af-
talen går på, at mændende mødes årligt, med mulighed for at deltagerne kan medbringe 
andre interesserede. 
  
Efterfølgende aktivitet i Hjerm blev også rigtig godt modtaget. 
I Asp har det været sværere at "finde" mændene. 
  
De positive erfaringer gør, at der planlægges med noget tilsvarende i Struer. 
  
Logen - samler to gange årligt enlige mænd til et arrangement. Måske kunne det være 
en mulighed at en sundhedskonsulent kunne deltage.  
Svend Sønnichsen retter henvendelse til Helene efterfølgende. 
  
  
  
  
  

27.69.40-A00-1-16 

42.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

• Regnskab 13.07.2017.xlsx 

Beslutning 

Orientering om økonomi taget til efterretning. 
  
Nedlæggelse af busruter. 
Regionsældrerådet har sendt oversigt over forslag til nedlæggelse af ruter til formand og 
næstformand. 
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Ældrerådet retter henvenvendelse til byrådet i forhold til det høringsmateriale der er ud-
sendt til kommunerne fra regionen. 
  
Det bekymrer ældrerådet, at flere på hinanden følgende forslag vanskeliggør transport 
for ældre. 
Først nedlæggelse af kiosken på Struer Banegard, som gør det vanskeligere at få en bil-
let. 
Nu er ældrerådet af regionsældrerådet blevet informeret om, at rute 23 mellem Struer 
og Holstbro varsles lukket. 
  
Ældrerådet vil opfordre byrådet til at tage afstand fra forslaget om lukning af rute 23.  
  
  
Opstillingsmøde til ældrerådet 
Dorthe udleverede forslag til annonce til opstillingsmøde til ældrerådet i Struer Kommu-
ne. 
Der var en drøftelse af, hvorledes der kan findes potentialle kandidater til ældrerådet. 
Desuden blev kommunikation med dagbladet drøftet. 
  
  
  

27.69.40-A00-1-16 

43.        Eventuelt 

Beslutning 

Til ældrerådsmødet den 29. august medbringer Dorthe et antal kopier af flyeren omkring 
opstillingsmødet. 
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