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10.        Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
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11.        Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v. for ældrerådet 

Bilag 

• Retningslinjer, diæter m.v. for ældrerådet 

Administrationen indstiller, 

Ældrerådet drøfter om der er ønske om nedsættelse af et udvalg der skal komme med 
forslag til retningslinjer. 

Sagsfremstilling 

I punkt 4 i ældrerådets dagsorden fra den 30. januar 2018 blev det besluttet, at der skal 
udarbejdes udkast til retningslinjer for hvilke arrangementer ældrerådet kan deltage i 
med betaling af diæter og befordringsgodtgørelse fra Struer Kommune. 
  
Vedlagt er udkast til retningslinjer - det skal dog bemærkes, at de indledende afsnit 
endnu ikke er konfereret af med kommunens jurist, hvorfor der må tages forbehold til 
eventuelle ændringer herfra.  

Beslutning 

Ældrerådet fremsender det vedlagte forslag til SSA-udvalget. 
  
Med følgende tilføjelse i sidste afsnit, 2. linje. 
efter "samkørsel" tilføjes "om muligt". 
  
For nuværende ydes der diæter til ældrerådsmøder. 
Kørselsgodtgørelse ydes til ældreråds møder samt andre temadage og møder. 
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12.        Midler til bedre bemanding på ældreområedet 

Sagsfremstilling 
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Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem 
til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. 
Kommunerne har siden finanslovens vedtagelse kunnet overveje anvendelsen af midler-
ne efter formålet. Midlerne skal som bekendt anvendes til et løft af ældreområdet til en 
bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensynstagen til medarbejde-
rens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjuste-
ring af arbejdstiden for eksisterende 
deltidsansatte medarbejdere. 
  
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af 
årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og 
udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Den statslige pulje fordeles i 2018 – 2021 
mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgifts-
behovet på ældreområdet. 
  
Udkast til bekendtgørelse, der fastlægger proceduren for udmøntning af midlerne i peri-
oden 2018 – 2021, er sendt i høring med høringsfrist den 1. marts 2018. Bekendtgørel-
sen forventes at træde i kraft primo marts 2018, og umiddelbart efterfølgende vil kom-
munerne modtage et foreløbigt tilsagnsbrev vedrørende kommunens andel af tilskuddet. 
Sammen med det foreløbige tilsagnsbrev udsendes 
tillige de to redegørelsesskemaer, som kommunerne skal udfylde for at få del i midlerne 
i 2018, jf. udkastet til bekendtgørelsen. 
  
Det ene redegørelsesskema vedrører den forventede anvendelse af midlerne til en bedre 
bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2018.  
  
Det andet redegørelsesskema vil omhandle den lokale indsats i forhold til sygefravær og 
medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. 
  
Kommunerne vil herudover få tilsendt de endelige skemaer umiddelbart efter bekendtgø-
relsens ikrafttræden primo marts 2018. Frist for indsendelse af redegørelserne forventes 
at blive senest den 1. april 2018, og der er lagt op til, at det vil være muligt at indsende 
redegørelserne med forbehold for politisk godkendelse, jf. udkast til administrations-
grundlag. 
  
Sundheds- og Ældreministeriet vil behandle redegørelserne løbende, som de bliver ind-
sendt. Rettidigt indsendte redegørelser vil senest blive behandlet med udgangen af april 
2018. Når redegørelserne er behandlet, vil et endeligt tilsagn for tilskuddet i 2018 blive 
udsendt. 
  

Beslutning 

Ældrerådet afventer materiale til høring forinden forelæggelse af forslag til SSA-
udvalget. 
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13.        Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesy-
geplejen 

Bilag 

• Kvalitetsstandarder - akutfunkt. 

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen udgav i april 2017 kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner 
i hjemmesygeplejen. 
Akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og kvalitetsstanderderne 
skal understøtte kvaliteten i de indsatser, der leveres af akutfunktionen. 
Kvalitetsstandarderne omfatter derfor krav til indhold i og tilrettelæggelsen af de kom-
munale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. 
  
Fra kl. 14.00 introducerer funktionsleder for sygeplejen Pia Timmers og funktionsleder 
for akutafsnittet Eva Horsebøg ældrerådet til den udarbejdede kvalitetsstandard sam-
menhold til arbejdet i Struer. 
  

Beslutning 

Eva og Pia orienterede om hvorledes akutfunktionen i Struer er organiseret og hvad 
baggrunden er for den valgte organisering. 
  
De krav der er sat i beskrivelsen opfyldes i Struer Kommune. 
  
Ældrerådet spørger til hvorledes formuleringen omkring at praktiserende læge har an-
svar for borgere de selv har henvist. 
Proceduren fungerer som den altid har gjort. 
  
Der er 15 stationære pladser på akutafsnittet, 4 pladser på Rosengården samt 4 pladser 
på Solvang. 
  
Det koster 146 kr. i døgnet at have ophold på akutafsnittet. Betalingen er for mad og 
tøjvask.  
Undtagelse herfra er borgere i terminalpleje. 
  
1/6-2015 blev der etableret et udekørende akutteam i hjemmesygeplejen. 
Akutsygeplejen kører nu hele døgnet. 
Opgaverne består blandt andet i at tage sig af akutte opkald samt af borgere der udskri-
ves fra sygehuset. Akutsygeplejerskerne deltager også af og til i sygebesøg sammen 
med praktiserende læge. 
Funktionen er i høj grad med til at forebygge indlæggelse samt at sikre gode udskrivnin-
ger. 
  
Der findes pt. ingen specialuddannelse til akutsygeplejersker i kommunalt regi. 
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14.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Orientering om værdighedspolitikker for ældreplejen. 
Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt orienteirng om justering af bekendtgørelsen 
vedrørende værdighedspolitikkerne. 
Fra 1. februar 2018 skal politikken også beskrive og understøtte området "pårørende". 
Ældrerådet vil blive introduceret for værdighedspolitikken i forbindelse med introduktion 
den 8. marts. 
Der er afsat 60 mio. kr. i bloktilskud hertil. 
Ledergruppen i Sundhed og Omsorg besluttede den 22. februar, at der skal laves en pro-
ces omkring revision af værdighedspolitikken. 
Der vil skulle udarbejdes et afsnit omkring pårørende. 
Ovenstående udarbejdes på baggrund af et administrativt oplæg. 
Inden udarbejdelse af denne, interviewes medlemmer af pårørende-grupper og en re-
præsentant for ældrerådet. 
Som repræsentant for ældrerådet deltager Poul Erik Vigsø i interview. 
  
Ældrerådet sendte den 14. november 2017 en opfordring til SSA-udvalget om at priorite-
re midler til musikterapi. 
Indtil videre har udvalget besluttet at reservere et beløb på 150.000 kr. til musikterapi. 
  
Deltagere i Repræsentantskabsmøde og temadag på Nyborg Strand den 7. og 8. maj. 
Deltagere: Verner, Poul Erik, Lis, Helle. 
  
Ældrerådet reserverer 18 billetter til forårsarrangementet den 17. april. 
  
Temadag den 17. marts.  
Poul Erik erindrede for temadagen. 
Det fremgår af invitationen hvortil tilmelding kan foregå. 
  
LGBT har sendt informationsmateriale som blev omdelt på mødet. 
  
Oversigt over økonomi blev gennemgået. 
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15.        Eventuelt 

Beslutning 

Program for introduktion for ældrerådet den 8. marts blev omdelt. 
  
Thorvald har været til styregruppemøde i forhold til det nye plejeboligbyggeri. 
Thorvald orienterede om foreløbige forventede udgifter for udearealer samt husleje. 
  
Drøftelse af, hvorledes finansiering af ældrefesten kan foregå. 
Forslag om, at formand og næstformand for SSA-udvalget inviteres til en drøftelse.  
Formand og næstformand for ældrerådet inviterer. 
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