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21.        Godkendelse af referat fra møde den 19. marts 2018 

Beslutning 

Poul Erik har fulgt op på at Lis og Helle ikke havde modtaget materiale fra Danske Æld-
reråd - materialet er i stedt sendt fra Poul Erik. 
  
Ellers ingen kommentarer til referatet. 
  

29.09.15-A00-19-13 

22.        Opfølgning på orientering om utilsigtede hændelser 2017 

Bilag 

• Utilsigtede hændelser Årsrapport -Struer 2017 

Sagsfremstilling 

Dagsordenstekst fra ældrerådsmøde den 19. marts: 
Risikomanager Aniette Weibrecht har udarbejdet vedlagte årsrapport omkring utilsigtede 
hændelser for 2017. 
  
Utilsigtede hændelser er sundhedsvæsenets læringssystem, hvor både sundhedsprofes-
sionell og patienter kan rapportere hændelser der kan være skadevoldende for patienter. 
Formålet med rapporteringen er at opnå læring og forebygge at lignende hændelser kan 
ske igen. 
  
Antallet af rapporteringer har ligget stabilt på omkring 280 hændelser de seneste to år.  
  
Centerchef Lars Olesen deltager i mødet fra kl. 15.00 - 15.30 og orienterer om indholdet 
af rapporten. 
  
Ældrerådet, 19. marts 2018, pkt. 17: 
Lars gennemgik data fra vedlagte rapport omkring utilsigtede hændelser. 
  
Såvel medarbejdere som pårørende kan indrapportere utilsigtede hændelser. 
  
Hvordan afgøres om der er tale om en hændelse betragtes som "Mild", "Ingen skade" 
eller "Moderat"? 
Dorthe undersøger hos Aniette. 
  
Et ældrerådsmedlem efterspørger svar på om tallene er relativt store eller små i forhold 
til f.eks. forholdet mellem antal medicingivninger og antallet af fejl med medicintering. 
  
Ud over ovenstående blev orienteringen taget til efterretning. 
  
Svar fra risokomanager Aniette Weibrecht: 
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Alvorlighedsgrad: 
Alvorlighedsgraden angives af den person der indrapporterer hændelsen. Herefter vurde-
rer både risikomanager (undertegnede), samt funktionsleder i forbindelse med sagsbe-
handlingen, om alvorlighedsgraden er korrekt angivet. Der arbejdes kun ud fra de natio-
nale angivne kriterier for alvorlighedsgrad, som ses i årsrapporten. 
  
Forhold mellem antal medicingivninger og antal fejl: 
  
Vi har ikke et datagrundlag for hvor mange gange der gives medicin i Struer Kommune. 
  
Men et meget groft estimeret regnestykke for plejeboligområdet kunne se ud som føl-
gende: 
  
186 plejehjemsbeboere får i gennemsnit medicin 2 gange dagligt. 
  
2x186x365 = 135.780 
  
Der gives ifølge ovenstående regnestykke 135.780 gange og der er indrapporteret ca. 
100 hændelser i forhold til medicingivning for hele plejeboligområdet i 2017. 
Så tallet kan i den henseende virke til at være forbavsende lille, men der bør fokuseres 
på disse fejl, da de jo potentielt kan skade beboerne. 

Beslutning 

Ældrerådet tager orienteringen med svar på tidligere stillede spørgsmål til efterretning. 
  

27.00.00-P23-2-17 

23.        Orientering: Serviceudvidelse på ældreområdet 

Resumé 

Forligspartierne bag aftalen om budget 2018 besluttede, at ældreområdet i Struer Kom-
mune skal tilføres et reelt serviceløft. Det betyder, at serviceudvidelsen skal bruges til 
"varme hænder", så de ældre og svage borgere får en bedre service i 2018, end de gjor-
de i 2017. Der er afsat 1,0 mio. k.r i årene 2018-2021. 
  

Sagsfremstilling 

Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 3. april 2018 anmidlerne 
anvendes således: 
  
150.000 kr. til 12 timers ugentlig musikterapi, som forsøgsordning, som administreres af 
demenskoordinatoren. 
  
850.000 kr. til pulje til ekstra klippekort som kan anvendes til bad eller andre formål 
efter borgerens ønske. Puljen er forbeholdt borgere der modtager personlig pleje. Pt. 
drejer det sig om ca. 430 borgere i kommunen. 
  

Beslutning 
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Ældrerådet vil opfordre socialudvalget til at få foretaget en analyse af, hvad borgerne 
bruger de tildelte klippekort til samt i hvor stor udstrækning puljen anvendes. 
  
  
  
  
  

27.69.40-G01-1-17 

24.        Introduktion - borgerrettede enheder ud over plejeboligområdet 

Bilag 

• Introduktion v. Mariann Mikkelsen 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med introduktion af ældrerådet den 8. marts blev punktet med overskriften 
"borgerrettede enheder ud over plejeboligområdet ved afdelingsleder Mariann Mikkelsen 
udsat. 
  
Mariann vil på mødet præsentere: 
  

• Hjemmeplejen 
• Sygeplejen 
• Akutafsnit 
• SundhedscenterStruer 
• Aktivitetsområdet 

  
Mariann er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 13.00. 
  
Det materiale Mariann vil gennemgå er udleveret sammen med øvrigt materiale til intro-
duktionen den 8. marts. 

Beslutning 

Mariann orienterede om hvilke opgaver der varetages i de områder som hører under Ma-
riann´s ansvarsområder. 
  
Vedlagte præsentation blev gennemgået. 
  
  

13.05.16-P00-1-18 

25.        Pensionistkort 

Sagsfremstilling 

Sagsfremstilling til Teknik- miljø- og klimaudvalgtet den 7. marts 2018. 
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Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at produktet pap-periodekort ophører pr. 18. marts 
2018. Dels på grund af mere selvbetjening, dels fordi de eksisterende kortudstedelses-
systemer ikke kan tilpasses de nye vilkår fra takstreformen, Takst Vest, som træder i 
kraft 18. marts 2018. I forbindelse med den nye takstreform, bliver det tidligere perio-
dekort til et fælles produkt mellem bus- og togoperatører, kaldet pendlerkort. 
  
Pensionister, der idag bruger periodekort, bliver særligt ramt af Takst Vest på tre punk-
ter: 
  
1. Prisen stiger. Pensionister får fremover 25% rabat, hvor de før fik mellem 44-49% 
2. Deltidspapkortet bortfalder, som især pensionister har benyttet sig af 
3. Salget er fremover baseret på selvbetjening via app eller rejsekort.dk, hvillket kan 
være en barriere for nogle pensionister, som ikke er digitale. 
  
Midttrafik tilbyder derfor, at Struer Kommune kan tilbyde pensionister et særligt pensio-
nistkort. Pensionistkortet findes i dag i Randers, Holstebro og Horsens, og sælges via 
borgerservice. 
Kortet gælder al buskørsel i kommunen, og tilbydes som et årskort til en fast pris. Midt-
trafik anbefaler, at førtidspensionister tages med i målgruppen, idet en del af disse er 
udfordrede på selvbetjening. 
  
Pensionistkortet tilbydes som et fortrykt kort og har gyldighed i et år fra dato. Gælder 
alle busrejser i hele kommunen, en opsplitning af zoner er ikke mulig. Kortet kan vælges 
som deltidskort (hvor det ikke kan bruges i myldretiden) eller fuldtidskort. Kommunen 
kan selv prisfastsætte kortet. 
  
Midttrafik har regnet på udgiften til et pensionistkort i Struer Kommune. 
Der vil være mistede indtægter for ca. 50.000 kr. 
  
I andre kommuner er lavet aftale mellem kommunen og Region Midtjylland om, at 
kommunens pensionistkort også kan anvendes til regionale ruter indenfor kommunens 
grænser. 
Ønskes samme mulighed i Struer Kommune, vurderes udgiften til ca. 50.000 kr. 
  
Midttrafik vurderer, at der i Struer Kommune vil blive solgt mellem 50-100 pensionist-
kort til en anslået værdi af 25.000 kr. 
  
Struer kommunes merudgift ved at tilbyde pensionistkort, som kan benyttes til kommu-
nale og regionale ruter, vil være anslået til 75.000 kr. 
  
Udgiften er et estimat, taget ud fra oplysninger fra rejsekortet, og erfaringer fra andre 
kommuner. 
 
Administrationen indstiller, 7. marts 2018, pkt. 35: 
at teknik-, miljø- og klimaudvalget drøfter muligheden for fuldtids pensionistkort til 365 
kr., der både dækker kommunale og regionale ruter i kommunen, 
at restfinansiering indgår i budgetlægningen. 
 
Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 7. marts 2018, pkt. 35: 
Udvalget vedtog indførelse af pensionistkort der dækker kommunale og regionale ruter. 
Udgiften finansieres i 2018 inden for eget driftsbudget. Udgiften for 2019 og overslagsår 
drøftes i forbindelse med budgetproces. 
  
Teknisk medarbejder Brian Capion Rasmussen orienterer ældrerådet fra kl. 14.00. 
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Økonomi 

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.  
Sagen skal videre til behandling i byrådet, såfremt det besluttes at afgive en merbevil-
ling. 

Beslutning 

Brian orienterede om baggrunden for beslutningen om indførsel af pensionistkort. 
  
For 365 kr. årligt kan pensionister køre med busser inden for kommunens grænser. 
  
Henvendelse kan ske til borgerservice. 
Man håber på at ordningen kan være klar medio maj 2018. 
  
Ældrerådet foreslår teknik-, miljø- og klimaudvalget, at pensionister kan stige på en bus 
på en lokation i Struer Kommune og stige af på banegården i Holstebro. 
Dette på baggrund af, at der her vil kunne købes en fysisk billet til den videre. 
  

27.69.40-G01-1-17 

26.        Orientering - flekstrafik 

Bilag 

• flextur_folder-2017_webfinal.pdf 

Sagsfremstilling 

Teknisk medarbejder Brian Capion Rasmussen orienterer om flextrafik. 

Beslutning 

I Struer kommune koster det 7 kr. pr. km. - min. 35 kr. 
Prisen for borgere i Lemvig og Holstebro kommuner er 4 kr. hvis man kører mellem land 
og by.  
Der er indgået samarbejdsaftaler mellem disse tre kommuner hvilket betyder, at en bor-
ger fra Struer kan køre til Holstebro for 7 kr. pr. km. 
  
Folder om flextrafik vedlægges referatet. 
  

./. Der kan derudover læses mere om flextrafik her:  https://www.midttrafik.dk/flextrafik/ 
  
  
  
  
  
  
  

27.69.40-G01-1-17 
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27.        Orientering - herunder status på økonomi 

Sagsfremstilling 

Poul Erik har følgende orienteringspunkter: 
  

• Møde mellem ældrerådene i Holstebro, Lemvig og Struer 
• Støttegruppe for ældrerådet i Struer 
• Festudvalg - ældrefest 
• Arrangementsgruppe - forårsarrangement 2019 
• Møde afholdt mellem formand og næstformand for SSA-udvalget og formand og 

næstformand for ældrerådet  

Beslutning 

• Møde mellem ældrerådene i Holstebro, Lemvig og Struer 
Der har været afholdt møde i Holstebro. 
Næste møde skal afholdes i Struer den 7. juni. 

• Støttegruppe for ældrerådet i Struer 
Ældrerådet er orienteret om, at der er etableret en støttegruppe for ældrerådet. 
Hvis der kommer forslag om generelle emner fra støttegruppen eller fra borgere i 
almindelighed som ældrerådet kan eller bør interessere sig for, er disse velkom-
ne. 
Poul Erik kontakter støttegruppen og formidler, at gruppen altid er velkomne til at 
kontakte ældrerådet. 

• Festudvalg - ældrefest 
Hvis Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget beslutter at give en under-
skudsgaranti for ældrefesten på 20.000 kr., vil festen kunne afholdes i lighed 
med tidligere. 
Dorthe giver besked til ældrerådet om SSA´s beslutning. 
Såfremt bevillingen går igennem, kommer festudvalget til at bestå af: 
Poul Erik 
Lis 
Kirsten 
Inger 
Dorthe 

• Arrangementsgruppe - forårsarrangement 2019 
Ældrerådet overvejer mulige indlægsholdere. 
Forslag drøftes på ældrerådets næste møde. 

• Møde afholdt mellem formand og næstformand for SSA-udvalget og formand og 
næstformand for ældrerådet 
På mødet blev drøftet DUT midler, udkast til retningslinjer for hvilke møder æld-
rerådet kan deltage i med betaling fra Struer Kommune, udgifter i forbindelse 
med afholdelse af ældrefest, underskudsgaranti på ældrefesten. Det er en mulig-
hed at prisen for deltagelse i festen bliver 175 kr. Menu´en vil blive kalve- eller 
oksesteg.  

• Økonomi 
Økonomioversigt blev omdelt og gennemgået. 

  

27.69.40-G01-1-17 
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28.        Eventuelt 

Beslutning 

Lis spurgte til hvad man gør hvis en borger er på et plejehjem, men ønsker flytning til et 
ældrecenter. 
Jfr. pjecen "Velkommen til akutafsnittet" - ansøgning om plejebolig kan man ønske fort-
sat at være på venteliste til den plejeboligplads man ønsker. 
  
Onsdag før skærtorsdag - et hjælpemiddel går i stykker. 
Der var ingen mulighed for hjælp. 
Ældrerådet laver henvendelse til SSA-udvalget for at få en afklaring af serviceniveauet. 
  
Poul Erik orienterede:  

• Temakonference i ugerne 39 og 40. 
• Ældrekonference den 15. november 2018. 
• Danske Ældreråd har udarbejdet oversigt over priser på akutpladser i de enkelte 

kommuner 
  
Inger: 
Har fået henvendelse med et ønske om en parkinsonkoordinator i Struer Kommune. 
Vi inviterer en gæst til ældrerådets næste møde som har mulighed for at orientere. 
Ønske om mulighed for informationspunkt omkring demenssygdomme generelt. 
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