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27.69.40-G01-1-17 

48.        Orientering om Peter Bangs Vej projektet 

Sagsfremstilling 

Mathias Morgen er ansat som projektleder på projektet omkring flytning af 5 store vel-
færdsområder til Peter Bangs Vej - B&O´s tidligere hovedkontor. 
  
Mathias orienterer om status på projektet fra kl. 13.00.  

Beslutning 

Mathias fortalte om processen omkring skabelse af et vælfærdshus på Peter Bangs Vej. 
  
En af filosofierne bag er, at man gerne vil være "Tæt på" - Dette gælder for såvel borge-
re som for kollegaer. 
  
Struer Kommunes værdier tænkes ind i indretning og opgavevaretagelse på Peter Bangs 
Vej. 
Værdierne er: 
Nærhed 
Gennemsigtighed 
Ordentlighed 
Tolerence 
Fleksibelt 
  
Huset indrettes således, at borgerne oplever ikke at skulle bevæge sig over lange af-
stande i huset. 
  
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen flytter til Peter Bangs Vej sammen med Sundhed 
og Omsorgs Myndighedsområde og og Udvikling og Administration. 
  
Der blev stillet spørgsmål ved årsagen til at det indstilles, at sygeplejeklinikken flyttes 
med på Peter Bangs Vej. 
Ældrerådet opfordrer til, at der bør laves økonomiske analyser i forhold afledte omkost-
ninger eller besparelser ved en flytning. 
Hvis det lykkedes at opnå betydelige effektiviseringer og bedre behandling som beskre-
vet i præsentationen, efterspørger et ældrerådsmedlem mulighed for, at det bliver mu-
ligt at sende en akutsygeplejerske til f.eks. at give væskebehandling til en borger i eget 
hjem. 
  
Ældrerådet opfordrer til, at det sikres, at der er tilstrækkelige parkeringsfaciliteter samt 
at der er gode adgangsforhold for handicappede. 
  
Ældrerådet er interesseret i hvad "bedre behandling" som beskrevet af sygeplejen inde-
bærer.  
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27.69.40-G01-1-17 

49.        Godkendelse af referat fra møde den 18. juni 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.69.40-G01-1-17 

50.        Forårsarrangement 2019 

Sagsfremstilling 

På møde i ældrerådet den 25. april blev det besluttet, at ældrerådsmedlemmer til dette 
møde overvejer mulige indlægsholdere til forårsarrangement 2019. 
 
Ældrerådet, 22. maj 2018, pkt. 34: 
Poul Erik og Dorthe spørger i Struer Energi Park, hvad det vil koste at leje et lokale her. 
  
Alternativt undersøges pris på leje af lokale på gymnasiet. Poul Erik tager sig af denne. 
  
Punktet tages op igen efter sommerferien. 
  
Helle foreslår at en præst fra Rigshospitalet fortæller om aktiv dødshjælp.  
Helle har undersøgt pris - denne oplyses på mødet. 

Beslutning 

Mulige indlægsholdere: 
  
Hospitalspræst Chr. Busch, Rigshospitalet. Pris for tidligere foredrag i 2017 var 5.000 kr. 
+ kørsel. 
  
Dr. med, tidligere overlæge, medlem af etisk råd Poul Jaszczak. Pris ukendt. 
  
Ældrerådet besluttede at spørge Christian Busch om han har mulighed for at komme til 
Struer. 
Poul Erik kontakter. 
  
  
  

27.69.40-G01-1-17 

51.        Pensionistkort 

Bilag 

• Pensionistkort - forslag fra ældrerådet 
• Takst Vest og takstkompetence.pdf 



 

 

Ældrerådet, 27. august 2018 Side 3 
 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet blev på sit møde den 25. april 2018 orienteret om, at Teknik-, miljø- og kli-
maudvalget den 7. marts 2018 besluttede at indføre pensionistkort der dækker kommu-
nale og regionale ruter. 
  
Ældrerådet besluttede at foreslå 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 rejse. 
  
Ældrerådets forespørgsel har været sendt til MidtTrafik til udtalelse. 
  
Teknik-, miljø- og klimaudvalget behandlede den 6. juni 2018 ældrerådets forespørgsel 
samt svar fra MidtTrafik. 
Udskrift fra dette møde vedlægges. Desuden vedlægges det bilag der var vedlagt Tek-
nik-, miljø og klimaudvalgets dagsorden. 

Beslutning 

Til efterretning. 
  

27.69.40-G01-1-17 

52.        Betaling for ophold på midlertidige/akutpladser 

Bilag 

• Takstoversigt 2018 
• Artikler - akutpladser 
• Pjece - Velkommen til akutafsnittet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådene i såvel Holstebro som Lemvig kommuner har været optaget af brugerbeta-
ling på akutpladser. 
Der vedlægges avisartikler. 
  
Ældrerådet i Struer ønsker at blive informeret om hvilke regler der gælder i Struer 
Kommune. 
  
Pjece for akutafsnittet samt takster i 2018 vedlægges. 
  
Hvad skulle en borger have betalt hvis de var blevet udskrevet direkte til en plejebolig? 
Priserne på plejeboliger varierer, men for eksemplets skyld kan oplyses, at en almindelig 
bolig på Bøgelund koster 4.449 kr. pr. måned i 2018, dertil kommer TV til 150 kr. pr. 
md. samt forbrug. 
Borgeren kan derudover tilkøbe forskellige ydelser. Priserne fremgår af vedlagte takts-
blad side 7. 
  
Funktionsleder Eva Horsebøg er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 14.00.  
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Beslutning 

Opholdsbetalingen på akutafsnittet for 2018 er 146 kr. pr. døgn. 
Betalingen er for måltider og vask. Såfremt borgeren ikke ønsker visse måltider kan det-
te fravælges. 
Undtagelse - borgere med terminalerklæringer betaler ikke for ophold. 
  
Borgere betaler selv for almindelig transport til og fra akutafsnittet. 
Undtagelse - borgere der kommer fra sygehuset eller hvis der er brug for liggende 
transport.  
Ved liggende transport betaler kommunen. Denne beslutning træffes af hjemmesygeple-
jen og akutafsnittet i forening. 
  
Som input til budgetforhandlingerne foreslår ældrerådet, at SSA-udvalget beslutter, at 
opholdsbetaling på akutafsnittet afskaffes fra budget 2019. 
  

 

27.00.00-P23-2-18 

53.        Indbydelse til at bidrage ved den årlige revision af kvalitets-
standarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 

Resumé 

Ældrerådet har mulighed for at komme med forslag til ændringer af kvalitetsstandarder 
for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.m. 

Bilag 

• Brev ang revison af kvalitetsstandard 2019_0.doc 

Sagsfremstilling 

Formand for Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget Grethe Hestbech 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 kommunal træning 
m.v." 
  
Den gældende kvalitetsstandard er udleveret til ældrerådet i forbindelse med introdukti-
on af ældrerådet i foråret 2018. 
  
Ældrerådet har mulighed for at fremsætte forslag til ændringer frem til og med den 24. 
september 2018. 
  
Når aller forslag til ændringer fra interessenter er indsamlet, vil de samlede forslag blive 
forelagt for ældrerådet den 22. oktober 2018. 
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Beslutning 

Ældrerådet gennemlæser til mødet den 24. september kvalitetsstandarden og noterer 
hvilke punkter man hver især gerne vil have tilføjet, ændret eller slettet. 
  
Såfremt der findes brugertilfredshedsundersøgelser på forebyggende hjemmebesøg vil 
ældrerådet gerne bruge viden herfra til at blive oplyste om, hvad ældre borgere i kom-
munen efterspørger. 
  
 

83.33.00-A00-1-18 

54.        Serviceniveau på hjælpemidler 

Resumé 

Tilbagemelding på forespørgsel fra ældrerådet til SSA-udvalget. 

Administrationen indstiller, 

orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Dagsordenspunkt til SSA-udvalget 14. august 2018, pkt. 106: 

Ældrerådet har sendt en forespørgsel til social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget i 
forhold til afklaring af serviceniveauet til hjælpemidler i nedenstående situation.  

Tænkt scenarie: ”Borger har et hjælpemiddel – det kunne være en el-kørestol, som er 
borgerens eneste mulighed for at kunne befinde sig andre steder end i sengen” og ” 
Hjælpemidlet går i stykker f.eks. onsdag før skærtorsdag” 

Myndighed har følgende kommentarer: 

Kommunen kan på nuværende tidspunkt tilbyde følgende serviceniveau. 

Får Myndighed kendskab til et defekt hjælpemiddel, el-kørestol, vil medarbejder fra 
Falck-depot bestilles som ”akut bestilling” til reparation af hjælpemidlet onsdag før på-
sken. Falck-depot kører akut-kørsler dagligt på hverdage og skal ifølge kontrakten bestil-
les inden kl. 14.00. Myndighed og Falck-depot er lukket helligdage og weekender.  

Kan hjælpemidlet ikke repareres, kan der være ventetid på reservedele. Dyrere reserve-
dele, som eks. motor, ligger ikke på lageret, men skal bestilles hjem. Sagsbehandleren 
vil spørge ind til muligheder for forflytning fra seng til alm. stol via lift. Borgen kan des-
værre være nødsaget til at forblive i hjemmet og måske sengeliggende. El-kørestol ses 
som ” borgerens ben” og sammenlignes med brækket ben.  

El-kørestol er specialtilrettet til den enkelte borger. Eksempelvis sædebrede, nakkestøt-
te, siddestøtte, seler, special sæde m.m.. Det er derfor dyrt, hvis der skal være erstat-
nings el-kørestol på lageret til udlån i akutte situationer. Borgere skal tilbydes samme 
serviceniveau. At tilbyde løsning med erstatnings el-kørestol, vil kræve et bredt udvalg.  
Gennemsnitspris på en el-kørestol er ca. 100.000 kr./stol.  
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For at undgå reparationer, vurderer sagsbehandler i den givne sag, om den bedste løs-
ning, set ud fra borger og et økonomisk perspektiv, er reparation eller udskiftning af 
hjælpemidlet.   

Det tænkte scenarie er forbundet med stor gene for den enkelte borger, men heldigvis 
yderst sjældent. 

Pt. er kommunen i udbud på depotdriften af hjælpemidler, udbuddet kan muligvis resul-
tere i større fleksibilitet. Afklaring af udbuddet forventes inden for den nærmeste frem-
tid. 
 
Administrationen indstiller, 14. august 2018, pkt. 106: 
at ældrerådet orienteres om, at det igangværende udbud muligvis, på sigt, kan ændre 
på fleksibiliteten. 
 
Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 14. august 2018, pkt. 106: 
I forbindelse med dannelse af Nordvestjysk Hjælpemiddeldepot, ses der på mest mulig 
fleksibilitet overfor borgerne. 

Beslutning 

Ældrerådet kvitterer for modtagelse svar på forespørgsel. 
  
Ældrerådet tager svaret til efterretning, idet Ældrerådet håber på at der i forbindelse 
med udbuddet inden for den nærmeste fremtid bliver muligt at få et akutnummer som 
kan kontaktes i weekender og på helligdage. 
  
  
  

29.30.08-A00-1-18 

55.        Udspil til indhold i Sundhedsaftalen 2019 - 2023 

Bilag 

• SKU-udspil 060718 

Administrationen indstiller, 

til Ældrerådets orientering. 

Sagsfremstilling 

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland fremsender til eventuel lokalpolitisk 
kommentering vedlagte udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper 
for samarbejdet i sundhedsaftalen 2019 - 2023. Dette udspil er udarbejdet på baggrund 
af de mange tilkendegivelser og input Sundhedskoordinationsudvalget modtog i forbin-
delse med afvikling af det politiske Kickoff den 12. juni 2018. 
  
Det er Administrationens vurdering, at det fremsendte udspil på fin vis følger op på alle-
rede iværksatte tiltag i det samarbejdende sundhedsvæsen. Ambitionen fra Sundheds-
koordinationsudvalget om, at skabe en større grad af politisk ejerskab for sundhedsafta-
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len er et centralt omdrejningspunkt, i forhold til tempoet og indholdet i den igangværen-
de og fremtidige omstillingsproces af det danske sundhedsvæsen (flere sundhedsstilbud 
tættere på borgeren). Hertil bidrager udkastet ved at fremstå kortfattet og fokuseret i 
forhold til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper.  
  

Beslutning 

Til efterretning. 
  
 

27.69.40-G01-1-17 

56.        Orientering, herunder status på økonomi 

Beslutning 

Oversigt over økonomi taget til efterretning. 
  
Tillæg til værdighedspolitik (pårørende) blev omdelt på mødet. 
  
Billetter til ældrefest sælges indtil 30. august kl. 12.00. 
  
Mandag den 3. september - deltagerne i konference mødes hos Poul Erik kl. 7.00. 
  

27.69.40-G01-1-17 

57.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet til referat. 
  
 
 


