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63.        Godkendelse af referat fra møde den 24. september 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  
 

29.30.00-G01-1-15 

64.        Orientering: Forsikring og frivillig indsats 

Bilag 

• Forsikring - frivillige 

Sagsfremstilling 

Folketinget har den 2. marts 2017 vedtaget en lovændring i Lov om social service med 
ikrafttrædelse 1. juli 2017, der giver kommuner og regioner mulighed for at forsikre bor-
gere, der udfører frivillige indsatser. Herved kan borgere, der udfører frivillige indsatser 
blive omfattet af den samme sikring og beskyttelse som kommunens eller regionens an-
satte. 
  
Det er kommunalbestyrelsen der skal beslutte, hvorvidt man ønsker at tilbyde borgere, 
der udfører en frivillig indsats, ulykkesdækningen. 
  
På mødet giver funktionsleder Yvonne Villadsen en kort orientering om, hvordan Struer 
Kommunes frivillige er dækket. Yvonne er inviteret til kl. 13.00. 

Beslutning 

Yvonne orienterede. 
  
I Struer kommune er der ikke tegnet særskilt forsikring for "Frivillig indsats". Mens der 
er tegnet forsikring for "Frivilligt arbejde". 
  
Eksempler på frivilligt arbejde: 
En der iflg. aftale med en ansat kommer og yder et frivilligt arbejde f.eks. med at køre 
en bus, give en hånd med til en fest. 
  
Der vedlægges retningslinjer fra Struer Kommunes forsikringsselskab til referatet. 
  

 

27.00.00-P23-2-18 
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65.        Kvalitetsstandarderne - forslag til ændringer 

Bilag 

• Kvalitetsstandard 2019 Udkast 
• Foreslåede ændringer alle til kvalitetsstandard 2019 

Sagsfremstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget har inviteret ældrerådet og andre inters-
senter til at bidrage til den årlige revision af "Kvalitetsstandarder for personlig - og prak-
tisk hjælp samt kommunalt træning m.v" 
  
Ældrerådet drøftede den  24 september 2018, hvilke forslag man ønskede at stille. 
  
Beslutningen for drøftelsen fremgår af ved lagte ændringsskema og desuden vedlægges 
udkast til kvalitetsstandarder for 2019. 
  
Funktionsleder Birgitte Borg deltager i mødet fra 13.30. 

Beslutning 

Vedlagte dokument med ændringsforslag blev gennemgået. 
  
Ældrerådet har kommentarer til følgende forslag: 
  
S. 6 "Hvordan vurderes behovet for støtte" 
Forslag om "Visitationen" som nyt navn til Myndighed. 
  
S. 38 og 39 "Klippekort" 
Ældrerådet vil foreslå, at ydelsen ændres til at blive tildelt til de svageste. Vurderingen af 
"de svageste" bør være en vurdering der skal ligge i Myndighed.  
  
Ældrerådet har ingen kommentarer til øvrige punkter.  
  

27.69.40-G01-1-17 

66.        Presseansvarlig 

Sagsfremstilling 

På ældrerådets møde den 24. september 2018 blev det drøftet, hvorvidt ældrerådet skal 
lade ansvaret for håndtering af pressen skifte hænder. 
  
På dette møde drøftes og evt. ny beslutning træffes. 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at Helle Lyng fremover tager ansvaret kontakt til pressen. 
Inger Lundsberg er stedfortræder/sekundant.  
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67.        Betaling for ophold på midlertidige/akutpladser 

Bilag 

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

Sagsfremstilling 

På ældrerådsmøden den 27. august blev nedenstående punkt drøftet: 
  
"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.  
  
Ældrerådet, 27. august 2018, pkt. 52: 
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." 
  
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, 18. september 2018, pkt. 121: 
  
Budgetopfølgning taget til efterretning. 
  
Henvendelse fra Ældrerådet angående kost/vask betaling på akutafsnittet omdeles. 
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Udvalget ønsker ikke at imødekomme ønsket om fritagelse for betaling på Akutafsnittet. 
  

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 
  

27.69.40-G01-1-17 

68.        Forårsarrangement 2019 

Sagsfremstilling 

Nedenstående er udsendt til rådets medlemmer i mail af 4. oktober 2018: 
  
"Kære venner. 
  
Jeg har langt om længe fået kontakt med Præst Christian Busch, Han ville ikke komme 
til Struer, med mindre vi var fleksible og kunne tage imod ham med dags varsel når han 
en gang var i nærheden. 
  
Desuden var Prisen Kr. 5.000,00. plus Taxa Fly Taxa, i begge ender, så var vi på en pris 
i mærheden af 8-9.000 Kr. 
så vi afsluttede samtalen i enighed om at det var at skyde over målet, især da han anbe-
falede sin kollege i Ålborg Ruth Østergaard Poulsen, jeg vedhæfter herunder hvad jeg 
har kunnet finde omkring Ruth Ø P  
Lad os tale om det på næste møde. 
  
Poul Erik" 
  
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst i Aalborg i ni år. Det er hendes mange 
samtaler med patienterne, der har givet inspiration til bønnebogen med forslag til, hvor-
dan man også i krise kan fortsætte samtalen med Gud -- som ven eller uven. -- Foto: 
Ajs Nielsen Denmark21. august 2009, kl. 1:00 

Gud, jeg føler mig så alene-- og jeg er alene! Familie og venner kommer godt nok, sid-
der her, er her og vil gerne hjælpe. 

Alligevel er jeg alene om at være mig-- alene om at skulle leve det her igennem. 

Jeg troede ikke, at man var alene. 

Nu ved jeg, at jeg er det. 

Giv mig en tro på, at du ser mig, Gud,for hvis du ser og ved, at jeg er alene,så bliver 
ensomheden mindre. 
 
("Fra det dybe råber jeg til dig") 

Fold ud 
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Sygehuspræst kunne i mange år ikke selv bede. Nu vil Ruth Østergaard Poulsen give 
mennesker mod til at bede til den Gud, de måske har afskrevet 

Jeg hilser ikke på dig, præst, for jeg er færdig med "ham", og det er jeg så også med 
dig! 

Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen fortæller om den dag, hvor hun blev kaldt ned 
på skadestuen efter en alvorlig ulykke og blev mødt af en vred og fortvivlet pårørende 
med denne velkomst. 

– Jeg er færdig med "ham". Underforstået: Jeg er færdig med Gud, når han har kunnet 
lade sådan noget ske. 

Artiklen fortsætter under annoncen 

Ruth Østergaard Poulsen har været præst på Aalborg Sygehus i ni år. Som sygehus-
præst møder hun mennesker i dyb krise, i sygdom og sorg, og har som præst gjort den 
bitre erfaring, at mange afskriver Gud, når livet går i sort, og man ikke længere kan fin-
de mening i tilværelsen. 

Derfor har hun skrevet en lille bog. Skrevet ud af den erfaring, at menneskers gudsbille-
de næsten altid går i stykker, når de er i krise. 

– Deres billede af Gud holder ikke, når ulykken kommer, og det gælder såvel kirkevante 
som kirkefremmede. Desværre oplever vi, at troen ikke flytter bjerge. Derimod flytter de 
bjerge, vi møder i vores liv, næsten altid ved troen. 

Og det triste er jo, at vores forhold til Gud ofte går i stykker netop på det tidspunkt, hvor 
vi har allermest brug for ham, tilføjer Ruth Østergaard Poulsen. 

Sygehuspræsten tegner en forklaring: 

– Her er Gud, og her er mennesket. 

Og imellem dem trækker hun en tyk streg, for der er ingen forbindelse. Gud er afskre-
vet, "når han har kunnet lade sådan noget ske". Når ulykken rammer, tilfældigt, uret-
færdigt, meningsløst. 

– Min opgave er jo så at prøve at få genoprettet den relation. Men det er svært, for 
mennesker i krise er også døve. Det billede, de har af Gud som den, der har svigtet, 
eller af den straffende Gud – opfattelserne hentes næsten altid i Det Gamle Testamentes 
gudsbilleder – kan der ikke rokkes ved. Når nu man står på skadestuen sammen med 
det dræbte familiemedlem eller ligger i sengen med en alvorlig og måske dødelig syg-
dom. 

Artiklen fortsætter under annoncen 

– Så må jeg jo i stedet forsøge at gå den anden vej. Så må jeg forsøge at hjælpe dette 
menneske til at gøre sig tydelig over for Gud som et menneske, der er ked af det, som 
er bange og vred og tvivler på det hele. For man skal høres, før man kan høre, ses, før 
man kan se. 
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Så måske kan der blive hul igennem, og det er i korthed, hvad Ruth Østergaard Poulsens 
håb er med hendes lille bog af nyskrevne bønner, udgivet på forlaget Alfa. "Fra det dybe 
råber jeg til dig" har hentet sin titel fra Salmernes Bog i Bibelen, men der er ingen "bi-
belsnak" i Ruth Østergaard Poulsens bønner, og teologien er omskrevet til konkret sjæ-
lesorg. Hun har netop sat fokus på at skrive en samling af erfaringsnære bønner, baseret 
på sine samtaler med patienter i krise. 

Generelt mener hun, at kristenheden har alt for mange "harmoniserende bønner", eller 
sagt mere direkte: "Kling-klang-bønner" med store og smukke ord og kirkelige klicheer. 
De passer måske i en gudstjenestesammenhæng, men fungerer ikke ved en sygeseng. 
Ruth Østergaard Poulsen refererer en undersøgelse, som netop viser, at mange siger nej 
tak til besøg af sygehuspræsten med den begrundelse, at man "ikke har brug for at få 
besøg af nogen til at fortælle os, at der er en mening med det her". 

Selv kommer den 57-årige Ruth Østergaard Poulsen fra et missionsk hjem i Thy og er 
vokset op med de traditionelle kristne bønner, men oplevede, at hun i mange år ikke 
selv kunne bede. 

– Jeg manglede broen mellem erfaringen og det religiøse. 

Uden denne forbindelse opstår der en afgrund mellem det, jeg gerne vil tro, og det, jeg 
erfarer, og i den afgrund er der kun smerte, forklarer hun. 

I den nye bønnebog er der ingen harmonisering og forsøg på at få tingene til at gå op, 
og her tales der lige ud til Gud: 

"Gud, jeg har altid troet, at du var en, der hjalp mig uden om problemerne. Det er du 
åbenbart ikke." 

Eller et andet eksempel: "Gud! Her gik jeg og troede, at du var en, jeg kunne henvende 
mig til og så få hjælp. Jeg troede, at du sørgede for, at der var en vis orden og retfær-
dighed i tingene. Nu ser det ud, som om ingen af delene er tilfældet." 

For en af Ruth Østergaard Poulsens pointer er netop, at Gud kan bære vores vrede, 
angst og mangel på tro, når ulykken rammer, og at vi ikke skal forsøge at lede efter en 
mening. 

– Måske er Guds funktion i perioder af vores liv indskrænket til kun at være en, vi kan 
henvende os til med vores tvivl og angst og forvirring, men det er så sandelig heller ikke 
så lidt. I troen og bønnen har vi ret til at sige det, som det er: Gud, det her er menings-
løst! Og hvad så, Gud? Hvad har du tænkt at stille op med det? 

Ruth Østergaard Poulsen påpeger det særlige ved bøn, at når vi beder, holder vi op med 
at ville have magten over magten. I stedet hengiver vi os til magten, til det, der er stør-
re end os. Og det er der forsoning og befrielse i. 

Hun fortæller om en patient, som lå med en alvorlig sygdom, og som var vred og skuffet 
over, at Gud havde ladet det ske. 

– Jeg foreslog ham, at han skulle fortælle Gud om sin skuffelse. Går det an? Jo, det 
mente jeg jo nok, at Gud kan bære. 

Nogle dage efter snakkede hun med patienten: – Og hvad sagde Gud så? 
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– Jo, han sagde, at nu skulle vi lige se det lidt an! 

– En stille replik fra Gud, som for mig understreger, at de to er kommet i kontakt med 
hinanden, smiler Ruth Østergaard Poulsen. 

Eller kvinden, der fortæller, at hun er så træt, at hun ikke orker mere. Sig det til Gud, 
foreslog Ruth Østergaard Poulsen, og da hun senere spurgte om Gud svarede, fik hun 
dette svar: 

– Ja da, jeg faldt i søvn. 

"Fra det dybe råber jeg til dig" er båret af samme grundtone som Jobs Bog i Bibelen. 
Den kriseramte Job, der har mistet alt og sidder på askedyngen og får velmente, men 
ubrugelige råd af sine venner, fejer det hele til side og retter sine anklager direkte mod 
Vorherre, men afskriver ham ikke. 

– Job insisterer på at fastholde forbindelsen til Gud midt i meningsløsheden, og det er 
denne insisteren, jeg gerne vil, at mine bønner kan hjælpe mennesker med at fastholde. 
Jeg forsøger ikke at fortælle andre, hvordan de skal bede, men håber, at bogen kan give 
inspiration til at fortsætte samtalen med Gud – på trods. Som ven eller uven. 

Men "kan man komme rendende til Gud, når man ikke har bedt til ham i 20 år, og det nu 
pludselig brænder på"? som en af patienterne formulerede det, og det er netop, hvad 
den første bøn i bogen handler om. 

Den insisterer: "Men nu kommer jeg altså!" Alligevel. "Kære Gud, tag imod mig." 

Beslutning 

Mulige forslag: 
  
Emnet: "En værdig død": Herdis Hansen 3.000 kr. + transport. 
  
Øjenforeningen - tilbyder foredrag om øjensygdomme - gratis - øjenafdelingen sørger for 
annoncering. 
  
Ny præst i Struer Peter Krabbe. Inger undersøger yderligere. 
  
Toner af Guld, Helle og Dynes Skovkjær 
  
Punktet dagsordenssættes igen til næste møde. 
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69.        Orientering, herunder status på økonomi 

Bilag 

• Regnskab pr. 10.10.2018 

Sagsfremstilling 

Regnskab pr. 10. oktober 2018 vedlagt. 

Beslutning 

Oversigt over ældrerådets forbrug 2018 blev taget til efterretning. 
  
I andre ældreråd kan medlemmerne hente papir og blækpatroner hos kommunen. 
Ældrerådets medlemmer i Struer ser ikke et behov for noget tilsvarende her. 
  

27.69.40-G01-1-17 

70.        Eventuelt 

Beslutning 

Inger orienterede om, at Lions tilbyder at servere til næste års ældrefest. 
Når regnskabet for festen for 2018 forelægger, drøftes betaling. 
  
  
  


