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50.        Godkendelse af referat fra møde den 26. september 2017 

Beslutning 

Godkendt. 
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51.        Musikterapi 

Sagsfremstilling 

Formanden for ældrerådet har stillet forslag om, at nedenstående forslag drøftes: 
  
I relation til det indslag der var i TV, hvor en musikterapeut fik demente beboere på et 
plejehjem i Thisted til "at vågne op", de fik både liv og glæde i øjnene, kunne jeg tænke 
mig, at Ældrerådet drøfter, om ældrerådet skal rette henvendelse til byrådet med opfor-
dring om, at man i forhold til lydens by Struer kan gøre noget godt med musikterapi  for 
de demente. 
  
Afdelingsleder Grethe Riksted deltager i mødet fra kl. 13.00. 

Beslutning 

Grethe orienterede om, at området har et tæt samarbejde med musikskolen. 
  
Derudover er der pt. en musikterapeutstuderende på Svalegangen og i Lærkehuset. 
Den studerende har arbejdet med borgere i mindre og større grupper. 
Desuden har den studerende fulgt fire borgere tæt. 
Der er opnået gode resultater. 
  
Artikel fra Dagbladet den 3. november som fortalte om den musikterapeutstuderendes 
indsats blev omdelt på mødet. 
  
Drøftet i Sundhed og Omsorg, om der skal stilles forslag om, at nogle af de midler der er 
bevilget i forbindelse med budget 2018 kan anvendes til ansættelse af en musikterapeut. 
  
Ældrerådet er enige om, at man ønsker at opfordre socialudvalget til at arbejde på at 
lave et permanent tilbud om, at demente kan få besøg af en musikterapeut. 
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52.        Resultat af valg til ældrerådet 2018-2021 

Bilag 

• Stemmefordeling 
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Sagsfremstilling 

På datoen for mødets afholdes kendes resultatet af valg til ældrerådet 2018-2021. 
  
Ældrerådet får en orientering. 

Beslutning 

Dorthe gennemgik valgresultatet. 
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53.        Orientering: Pilotprojekt Dosecan 

Sagsfremstilling 

Pilotprojektet DoseCan har været gennemført i første halvdel af 2017. 
  
DoseCan er et medicinhuskesystem, som kan påminde borgeren om at tage sin medicin 
til den rette tid eller minde personalet på plejecentre om at give beboerne deres medicin 
til rette tid.  
DoseCan har i flere danske kommuner bidraget til besparelser på medicinadministration 
ved at gøre medicinske borgere mere selvhjulpne samt nedbringe antallet af utilsigtede 
hændelser. Det er med det udgangspunkt, at Struer Kommune ønskede at afprøve Do-
seCan. 
  
Formålet med pilotprojektet var todelt, idet det blev forankret to steder i Struer Kom-
mune: 
  

1. Plejecenter Solvang 
Formålet var at undersøge, om DoseCan kunne øge sikkerheden i forbindelse 
med medicingivnig, således at antallet af utilsigtede hændelser blev nedbragt. 

  
2. Hos borgere i "eget hjem" 

1. Formålet var at undersøge, om DoseCan kunne gøre borgerne mere selv-
hjulpne i forhold til indtagelse af medicin på det rigtige tidspunkt. 

2. Formålet var at undersøge, om Akutafsnittet var et egnet sted at udpege og 
oplære borgere i at anvende DoseCan. 

  

På mødet vil funktionsleder sundhedskonsulent Karen Møller orientere om resultaterne 
fra pilotprojektet.  
Karen er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 14.00. 

Beslutning 

Brugere og borgere er blevet spurgt om hvordan de oplever at have en DoseCan eller at 
arbejde med DoseCan. 
  
På plejecentre var oplevelsen, at arbejdet med brug af DoseCan var for tidskrævende i 
forhold til den gevinst der kunne høstes. 
På denne baggrund skal systemet ikke længere anvendes på Solvang. 
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Test i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen - 13 borgere testet. 
Der kommer positive tilbagemeldinger fra borgerne, som oplever øget frihed og fleksibili-
tet samtidig med at borgeren i højere grad oplever at få medicin til tiden. 
En enkelt manglede den menneskelige kontakt. 
Medarbejderne kan fortælle om et eksempel, hvor en borger som tidligere fik fire besøg 
dagligt kan nu klare sig selv. En anden medarbejder angiver, at vedkommende troede at 
potentialet var større. 
  
Inden en borger bliver tildelt en DoseCan vil der være en 14-dags test/oplæringsperiode, 
hvor man kan teste om borgeren er egnet til at have en DoseCan. 
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54.        Orientering: Hvordan arbejder systemet med pensionssager, sy-
stematik, lovgivning mv.  

Bilag 

• Førtidspension 

Sagsfremstilling 

Direktør Kjeld Berthelsen orienterer ældrerådet om hvordan systemet arbejder med pen-
sionssager, systematik, lovgivning mv.  
  
Kjeld Berthelsen og Susanne Strunk deltager i mødet fra kl. 15.00. 

Beslutning 

Vedlagte slides blev brugt til information af ældrerådet. 
  
Ældrerådet stillede spørgsmål til Susanne Struk og Kjeld Bertelsen. 
  

27.69.40-A00-1-16 

55.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Budgetopfølgning for ældrerådet blev omdelt og taget til efterretning. 
Det blev drøftet, hvorvidt ældrerådet skal indkøbe 4 ekstra iPads af ældrerådets budget i 
2017. Det blev besluttet at se tiden indtil vi ved hvor mange af det nye ældreråd der 
ønsker at låne en iPad. 
  
Budgetopfølgning for ældrefesten blev ligeledes omdelt. 
Ældrerådet besluttede at afholde udgifter til hjælpere til kørestolsbrugere, kaffen samt et 
mindre tilskud til servering. 
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56.        Eventuelt 

Beslutning 

Ældrerådets sidste møde i 2017 afholdes den 28. november kl. 12.00 på Værftet. 
Den foreslåede julemenu bestilles. 
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