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16.        Godkendelse af referat fra møde den 25. marts 2019 

  

27.69.40-G01-1-18 

17.        Borger der skal betale et girokort 

Resumé 

Et medlem af ældrerådet har tidligere bragt spørgsmålet omkring proces for betaling af 
en regning til kommunen. 
For eksempel i en situation, hvor en ældre borger er blevet kørt til et kommunalt tilbud. 

Bilag 

 Tekst på fakturaer fra Sundhed og Omsorg 

Sagsfremstilling 

Administrationen har rettet henvendelse til Borgerservice med henblik på en drøftelse af, 
om der vil kunne laves en mere smidig ordning i forhold til borgernes mulighed for at 
kunne betale regninger for foreksempel kørsel. 
  
Borgerservice er vendt tilbage med vedlagte forslag til omformulering af tekst på faktu-
raer.  
  
Første side i bilaget viser teksten som den der ud i dag. Side 2 i vedlagte er Borgerser-
vice´s forslag til ny formulering. 
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18.        Ældrefest 2019 

Sagsfremstilling 

Der nedsættes et festudvalg. 
  
Hvis det er muligt for de medlemmer der bliver valgt til udvalget, afholdes der møde i 
festudvalget i forlængelse af ældrerådsmødet. 
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19.        Dialogmøder med Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudval-
get 

Sagsfremstilling 

I Struer Kommune afholdes årlige dialogmøder mellem Social-, sundheds- og arbejds-
markedsudvalget og ældrerådet. 
En enkelt gang er dialogmødet blevet afholdt sammen med handicaprådet. 
  
Foranlediget af drøftelser på ældrepolitiks konference, ønsker formanden af drøfte, hvor-
vidt et årligt dialogmøde med Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget syntes til-
strækkeligt. 
Alternativt om ældrerådet skal rette henvendelse til udvalget for at foreslå hyppigere 
møder. 
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20.        Henvendelse om kørsel/parkering i Vestergade 

Sagsfremstilling 

Et medlem af ældrerådet har ønsket at drøfte kørsel/parkering i Vestergade.  
Herunder de problemer der kan være for borgere der ikke kan gå ret langt og som har 
behov for at besøge fodlæge eller frisør i Vestergade. 
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21.        Invitation til budgetorientering 

Sagsfremstilling 

Mandag den 17. juni 2019, kl. 17.00 – 18.00, vil direktøren orientere om budget 2020. 
  
Budgetoplægget vil efterfølgende komme i høring. 
Ældrerådet behandler høringsmaterialet den 24. juni. 
  
Ældreråd, handicapråd, MED-systemet og ledere er inviteret til at deltage. 
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22.        Orientering: Revision af hjemmeside inden efteråret 2020 

Sagsfremstilling 

Struer Kommune iværksætter inden for en kortere tidshorisont et arbejde med revision 
og fornyelse af Struer.dk. 
  
De forskellige centre i kommunen bliver interviewet i forhold til forventninger og ønsker 
til funktionalitet og indhold. 
  
Der vil desuden blive iværksat en proces hvor relevante borgergrupper vil blive inviteret 
til at bidrage. 
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23.        Orientering: Svar på henvendelse til Social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsudvalget 

Bilag 

 Svarbrev til ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet besluttede den 25. februar 2019 at rette henvendelse til Social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsudvalget idet ældrerådet have en opmærksomhed omkring, at der 
kommer en del nye boliger beregnet for ældre, nemlig Bangs Have og efter forlydende et 
nyt friplejehjem i Asp. 
  
På denne baggrund besluttede ældrerådet, at man ønskede at signalere over for Social-, 
sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, at man ønsker, at udvalget ser på alternative 
anvendelsesmuligheder end til den målgruppe som for nuværende visiteres til plejecen-
tre. 
  
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget blev den 9. april 2019 orienteret om ind-
holdet af ældrerådets henvendelse. 
  
På denne baggrund besluttede udvalget, at man ønsker at iværksætte udarbejdelse af 
en bolighandlingsplan. 
  
Bolighandlingsplanen vil skulle udarbejdes i et samarbejde mellem Handicap, Social og 
Psykiatri og Sundhed og Omsorg. 
  
Svarbrev fra Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget er udsendt til ældrerådets 
medlemmer med mail af 12. april 2019. 
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24.        Orientering: Evaluering af ordning med ansat musikterapeut 

Resumé 

I februar 2018 reserverede social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget 150.000 kr. til 
musikterapi til en forsøgsperiode på et år, med opstart 1. juni 2018. 
Virkningen af musikterapi skulle afprøves på Bøgelund og Svalegangen, 12. timer pr. 
uge. 
  

Bilag 

 Evaluering - musikterapeut 
 Musikterapi 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget blev den 7. maj 2019 orienteret om eva-
luering fra musikterapeuten. 
  
Evalueringen indeholder en introduktion til musikterapi. 
Der gives et indblik i begrebet musikterapi, herunder at musikterapi har en terapeutisk 
målsætning. 
Derudover beskrives forskellen på en musikaktivitet og egentlig musikterapi. 
Evalueringen indeholder derudover konkrete anonymiserede eksempler på borgernes 
reaktioner på musikterapi. 
På baggrund af, at der vil skulle anvendes mellem 6 og 8 timer ugentligt på hvert pleje-
center for at få god effekt, har der i forsøgsperioden alene været arbejdet med borgere 
bosiddende på Bøgelund og Svalegangen. 
  
Det beskrives, at der arbejdes med baggrund i TOM Kitwood´s teorier omkring person-
centreret demensomsorg. Denne teori anvendes også i andre sammenhænge i Struer 
Kommune, for eksempel af demenskoordinatorerne og af demensrejseholdet som for 
tiden er på besøg på plejecentre her i kommunen. 
  
I forsøgsperioden har der ugentligt været udført 4-7 individuelle terapiforløb og 3-6 
gruppeforløb. 
Under forsøgsperioden har 12-15 borgere deltaget i individuelle terapiforløb, med varig-
hed over 3 sessioner. Ydermere har 5-7 borgere deltage i individuelle forløb, der er op-
stået impulsivt og efter behov. 
Der er i projektgruppen opsat seks fællessangsgrupper, hvori der ugentligt deltager 30-
45 borgere, med jævnligt besøg af pårørende og frivillige. 
  
Der er desuden udarbejdet en avaluering set fra et lederperspektiv. 
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De to funktionsledere fra henholdsvis Bøgelund og Svalegangen beskriver de forandrin-
ger der ses hos borgere, pårørende og medarbejdere i den periode der har været tilbudt 
musikterapi. 
Desuden beskrives tilbuddets relevans og sammenhæng til Lydens By. 
  
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at tilbuddet om musikterapi 
gøres permanent og udvides til at omfatte alle Struer Kommunes plejeboligtilbud. 
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25.        Skriftlig orientering: Etablering af seniorbofællesskaber 

Bilag 

 Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet.pdf 
 Brev om seniorbofællesskaber til ældrerådene.pdf 
 Afrapportering. 

Sagsfremstilling 

Sundheds- og ældreministeriet har i samarbejde med Transport-, Bygnings- og Boligmi-
nisteriet samt Erhvervsministeriet har sammen arbejdet på en afrapportering fra et 
tværministerielt samarbejde om seniorbofællesskaber. 
  
Ministerierne har rettet henvendelse til landet sældreråd med et ønske om, at ældrerå-
dene vil være med til at udbrede erfaringerne, og ikke mindst gøre ældre opmærksom-
me på, at det er væsentligt, at man som ældre tager stilling til sit liv som senior i tide, 
særligt hvis man drømmer om at bo i et seniorbofællesskab. 
  
Materialer er vedlagt dagsordenen. 
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26.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

 Regnskab pr. 16.05.2019 
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27.        Eventuelt 

  


