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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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2 (Offentlig) Orientering om patientsikker kommune, 
utilsigtede hændelser og influenzavaccination 

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 09.30-10.00 

Beslutning

Influenza
Regionens sundhedsudvalg har lavet en ekstra indsats for at flere borgere i målgruppen +65 
årige bliver vaccineret for influenza. Årsagen hertil er, at overdødeligheden er stor i 
målgruppen. De har sat et mål for, at 75% af målgruppen skal vaccineres for influenza. I 
Silkeborg blev 46% af målgruppen vaccineret i 2018. Perioden for vaccination er 1. november 
2019 til 31. januar 2020.

Der er bl.a. lavet info-materiale for at få flere til at blive vaccineret. Plejehjemslægerne vil 
vaccinere de borgere på plejecentrene, der ønsker det.

Praksislægerne vil besøge de borgere, der ikke kan komme til egen læge for vaccination.
Marie Louise Daugaard spørger Seniorrådet, om hun kan deltage i de planlagte borgermøder 
for at fortælle om influenzavaccinationer, eller om materialet kan blive udleveret på møderne.
Aktivitetsgruppen tager punktet med i planlægningen af møderne.

Patientsikkerhed (utilsigtede hændelser)
Borgere og pårørende opfordres til at rapportere de fejl, de oplever i hjemmeplejen og på 
plejecentrene. Der vil blive lavet en fane på Silkeborg Kommunes hjemmeside med 
information om utilsigtede hændelser, hvad og hvor man kan rapportere samt om vigtigheden 
af at indrapportere de fejl, de oplever – for læringens skyld. Der vil blive lavet en pjece om, 
hvordan man gør. Marie Louise Daugaard vil gerne, at Seniorrådet også vil uddele pjecen.

Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor man skal rapportere fejl
https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
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Beskrivelse af sagen
Marie Louise Daugaard fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen orienterer om patientsikkerhed, 
utilsigtede hændelser og den kommende influenzavaccination.
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3 (Offentlig) Orientering om forventede ændringer i den 
regionale og kommunale kollektive trafik på kort og på 
lang sigt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 10.00 – 11.00 

Beslutning

Seniorrådet har indbudt formand for Plan- og Vejudvalget til mødet, da de er optaget af, at 
ældre stadig kan komme rundt med offentlige transportmidler, selvom der spares på området.

Hans Okholm fortalte om besparelserne på busområdet.
Der er regionale besparelser på bus-området – ca. 60 mio. kr. Opgaven med at køre på tværs 
af kommunerne vil regionen ikke beholde, derfor skal kommunerne finde ud af indbyrdes, 
hvordan opgaven skal løses. 

Der er områder, hvor busruterne ikke er tilstrækkelige, men også busruter, hvor der er få 
passagerer.

Plan- og Vejudvalget arbejder med de overordnede principper for, hvordan buskørslen 
fremadrettet skal være i Silkeborg Kommune. Behovet er afgørende for planerne. Man ser på 
fleksible løsninger.

Plan- og Vejudvalget igangsætter en proces, hvor alle interessenter inddrages. I processen 
skal der ses på andre muligheder for at dække trafikbehovet i de tyndtbefolkede områder af 
kommunen. 

Seniorrådet vil gerne være med i processen som interessent i projektet.

Seniorboliger – Seniorrådet opfordrer politikerne til at planlægge områder, hvor der kan 
bygges seniorbofællesskaber, da opfattelsen i Seniorrådet er, efter at have arbejdet med 
området, at der er efterspørgsel på at bo i seniorboligfællesskaber.

Hans Okholm fortæller, at han er bekendt med, at flere boligselskaber er opmærksomme på 
ønskerne om at bo i seniorbofællesskaber. I fremtidige lokalplaner vil der blive mulighed for 
blandede boliger, både leje- og ejerboliger.

Spørgsmål fra Seniorrådet, om der kommer en lysregulering i Sejs – ved Borgdalsvej?
Hans Okholm oplyser, at lysreguleringen kommer i løbet af 1 år – er planlagt og bevilget
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Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Formand for Vej- og Trafikudvalget Hans Okholm orienterer om de ændringer der forventes i 
den regionale og kollektive trafik på kort og lang sigt.
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4 (Offentlig) Høring - udbud opbygning af handicapbiler

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 11.00 – 11.30

Beslutning

Ida Bisballe Rasmussen fra Udbudsteamet fortalte om arbejdsgangen for udbud.
Kommunerne er forpligtet til at sætte opgaver i udbud, hvis opgaverne over en 4 årig periode 
overstiger 1,6 mio. kr.  

Udbud af opbygning af handicapbiler er foretaget i indkøbsfællesskabet KOM-Udbud.

Spørgsmålet om, hvor mange handicapbiler der årligt bevilges er efter mødet undersøgt: 

I 2017 blev der 17 bevilget biler
I 2018 blev der 18 bevilget biler

Seniorrådet bakker op om udbuddet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der deltager en medarbejder fra Udbudsteamet der fortæller om udbuddet og svarer på 
spørgsmål.

Høringsfristen er 15. september 2019.

Bilag
1 (Brev om Høring - opbygning af handicapbiler - seniorrådet - 7893433)
2 (Kravspecifikation 2019 - opbygning af handicapbiler - 7893434)
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5 (Offentlig) Høring - stop for visitation til ældreboliger 
Egelyvej og Birkelyvej Bryrup

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Høring – visitation til ældreboligerne på Egelyvej og Birkelyvej, Bryrup

Beslutning

Besluttet, at der i høringssvaret skal stå, at Seniorrådet er enige i, at det er led i planen for at 
bygge nyt plejecenter Bryrup, at man nu tager skridt til at stoppe for visitation til 
ældreboligerne.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Høring af forslag om at stoppe for visitation til ældreboligerne på Egelyvej og Birkelyvej i 
Bryrup.

Høringsfrist 27. august 2019.

Bilag
1 (Stop for visitationen til Ældreboligerne på Egelyvej og Birkelyvej i Bryrup - 7884634)
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6 (Offentlig) Udfærdigelse af høringssvar budget 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
På baggrund af dialogmødet med Sundheds- og Ældreudvalget 15. august 2019 skal der 
udfærdiges et skriftligt høringssvar vedrørende budget 2020.

Beslutning

Der nedsættes en gruppe som formulerer et oplæg til høringssvaret. Gruppen består af
Erling Prang
Hans-Jørgen Hørning
Greta Haagen Jensen

Sundheds- og Ældreudvalget får svar på nuværende budget, men Seniorrådet afventer 
endeligt oplæg til budget 2020, inden man kommer med et endeligt høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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7 (Offentlig) Orientering om brandsikkerhed på 
plejecentrene

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Brandsikkerhed på kommunens plejecentre.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Seniorrådet anerkender, at der kommer gang i 
ændringerne på de enkelte plejecentre, så brandsikkerheden øges. Det er en grundig 
undersøgelse, der er lavet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering om undersøgelse af brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Bilag
1 (Orienteringsbrev vedr. brandsikkerhed på plejecentre - 7851354)
2 (Kortlægning af brandsikkerhed Sundhed og Omsorg - Samlet overblik - 7851355)
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8 (Offentlig) Indbydelse til fødselsdag på 
Rosengårdcentret

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Rosengårdcentret indbyder til 30 års fødselsdagsfest 5. september 2019, kl. 14.00.
Sidste tilmeldingsfrist er 30. august 2019.

Beslutning

Erling Prang tager kontakt til Anna-Louise Sollann Sørensen om arrangementet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Bilag
1 (Indbydelse til fødselsdagsfest Rosengårdcentret - 7837994)
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9 (Offentlig) Orientering fra arbejdsgrupperne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Orientering fra de nedsatte arbejdsgrupper.

Beslutning

Seniorboliger:
Erling Prang har talt med Hans Okholm om muligheden for, at kommunen kan fremme, at der 
bygges flere seniorboligfællesskaber. 

Sundhedsgruppen – intet nyt at referere.

SOSU-gruppen:
Gruppen er færdig med arbejdet omkring uddannelse og rekruttering. Der henvises til referatet 
fra gruppen.
Gruppen foreslår, at gruppen ændres til at arbejde med at fremme samarbejdet og 
rekrutteringen af frivillige på plejecentre.  

Det foreslås, at gruppen kommer til at hedde Personale og Frivillige

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Hans-Jørgen Hørning foreslår, at der oprettes en ny arbejdsgruppe under overskriften ”Leder-
og medarbejdergruppe”

Bilag
1 (Referat arbejdsgruppen sosu-uddannelser 07-08-2019 - 7916621)
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10 (Offentlig) Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende 
borgermøder og det særlige borgerarrangement

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Arbejdsgruppen orienterer om planlægningen af borgermøderne og det særlige 
borgerarrangement

Beslutning

Der bliver en ændret dato for borgermødet i Sorring. Sven Møller Jensen arbejder videre med 
en ny dato (senere oplyst at datoen bliver 4. november 2019).

Det blev aftalt, at Steen Konradsen undersøger, om man kan få en jurist til at fortælle om 
punktet vedrørende livstestamenter og fremtidsfuldmagter på de 4 borgermøder  
(efterfølgende har Steen Konradsen orienteret om, at han har lavet aftale med 2 jurister, der 
hver vil deltage i 2 af møderne for at fortælle om emnet).

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Bilag
1 (Aktivitetsgruppen 2019 Opsamling 20190611 - 7811028)
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11 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde 14-08-2019.

Beslutning

Seniorrådet gennemgik sagerne, der var sendt til orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
I sag vedrørende godkendelse af ændret serviceniveau vedrørende sygeplejeklinikker, står der 
fejlagtigt, at pjecen vedrørende sygeplejeklinikker skal i høring i Seniorrådet – der skulle stå at 
pjecen skal til orientering i Seniorrådet.

Bilag
1 (Godkendelse af det værdibaserede byggeprogram til ombygningen af Fårvang Ældrecenter -
7904996)
2 (Det værdibaserede byggeprogram - 7905525)
3 (Godkendelse af samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner -
7867466)
4 (Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og 
kommunale akutfunktioner - 7832989)
5 (Godkendt aftale om forsøgsordning med honorering - 7832993)
6 (Baggrundsnotat til forsøgsordning med honorering vedr. akutfunktioner - 7832996)
7 (Godkendelse af ændret serviceniveau vedrørende sygeplejeklinikker - 7895125)
8 (Sygeplejeklinikker gammel pjece - 7903594)
9 (Revideret pjece sygeplejeklinikker - 7902050)
10 (Godkendelse af udmøntning af reducering af Klippekortsordningen - 7898458)
11 (Indsatskatalog og kvalitetsstandarder 2019 - redigeret august 2019 - 7906118)
12 (Godkendelse af tilpasset kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter ændret 
lovgivning - 7801527)
13 (Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 - 7856627)
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14 (Godkendelse af hensigtserklæring om øget fokus på rygestopindsats i almen praksis -
7896020)
15 (Drøftelse af modeller for øget ansættelse af voksenelever på social- og 
sundhedshjælperuddannelsen - 7760808)
16 (Orientering om status på ansættelse af 12-14 ekstra social- og sundhedshjælperelever -
7871413)
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12 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Der er møde i Regionsældrerådet den 26. august 2019 – Alice Lemming kan ikke deltage, 
besluttet at Sven Møller Jensen deltager i stedet sammen med Erling Prang.

Erling Prang er blevet bedt om at give et interview om ældreområdet i magasinet ”Ældreglæde 
om ældre”.

Erling Prang er også blevet bedt om at deltage i et panel til Folkemødet 20. og 21. september 
2019.

Greta Haagen Jensen er indbudt til møde i KKR om regional psykiatri.

Tilmelding til Danske Ældreråds temamøde 9. oktober 2019 – det koster 900 kr. – hver 
medlem melder sig til, hvis de ønsker at deltage.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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13 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Intet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen



Side 20



Side 21


	1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
	2 (Offentlig) Orientering om patientsikker kommune, utilsigtede hændelser og influenzavaccination
	3 (Offentlig) Orientering om forventede ændringer i den regionale og kommunale kollektive trafik på kort og på lang sigt
	4 (Offentlig) Høring - udbud opbygning af handicapbiler
	5 (Offentlig) Høring - stop for visitation til ældreboliger Egelyvej og Birkelyvej Bryrup
	6 (Offentlig) Udfærdigelse af høringssvar budget 2020
	7 (Offentlig) Orientering om brandsikkerhed på plejecentrene
	8 (Offentlig) Indbydelse til fødselsdag på Rosengårdcentret
	9 (Offentlig) Orientering fra arbejdsgrupperne
	10 (Offentlig) Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende borgermøder og det særlige borgerarrangement
	11 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
	12 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne
	13 (Offentlig) Eventuelt

