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1 (Offentlig) Orientering og rundvisning på Sorringhus

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 09.00-09.20
Rundvisning og orientering om Sorringhus

Beslutning

Brugerrådsformand Jens Hansen orienterede om det nybyggede Sorringhus og samarbejdet 
med menighedsrådet. Herefter var der rundvisning i de meget flotte lokaler.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen



Side 6

3 (Offentlig) Høring - udbud diabeteshjælpemidler

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Høring af bemærkninger til udbud diabeteshjælpemidler.

Beslutning

Seniorrådet henviser til høringssvar af 23. april 2018. Ulla Vester fremsender tidligere 
fremsendt høringssvar med bemærkning, at der ingen ændringer er i forhold til tidligere 
fremsendt høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådene i KomUdbud høres hermed i bemærkninger til kravspecifikation og tilbudsliste 

vedr. udbud af diabeteshjælpemidler. Kravspecifikationen findes som bilag 1 og tilbudsliste 

som bilag 2. 

Sidste udbud måtte desværre annulleres på grund af en tabende tilbudsgivers indgivelse af 

klage til Klagenævnet for Udbud. KomUdbud vurderede det mere fordelagtigt at annullere det 

pågældende udbud med henblik på at rette evt. tvetydigheder, frem for at anvende de 

ressourcer det ville kræve at køre en proces ved klagenævnet.

Bilag
1 (Indstilling til Seniorrådene i KomUdbud - 7651945)
2 (Udbud Diabetes Bilag 2 - Tilbudsliste - 7651944)
3 (Udbud diabeteshjælpemidler bilag 1 kravspecifikation - 7651943)



Side 7

4 (Offentlig) Plejeboliger venteliste og tomme boliger 
marts 2019l

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Oversigt over venteliste til plejeboliger og tomme plejeboliger – marts 2019

Beslutning

Ventelisten er steget siden sidste gang – 42 borgere står på venteliste. Ulla Vester undersøger, 
hvad der ligger bag tallene. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Plejebolig; tomgang, venteliste 2019 03 - 7685464)
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5 (Offentlig) Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

SOSU-arbejdsgruppen har holdt møde med FOA vedrørende frafald fra SOSU-uddannelsen og 
at mange ansatte ikke ønsker at arbejde på fuld tid. 
Det kom frem på mødet, at årsagen til frafald ofte er størrelsen af løn og arbejdstiderne. 
Gruppen arbejder videre med de input de fik hos FOA.

SOSU-arbejdsgruppen holder møde med borgmesteren i nærmeste fremtid.

Seniorboliggruppen holder møde 24. april 2019.

Sundhedsgruppen holder deres næste møde 8. maj 2019.

Planlægningsgruppen vedrørende aktiviteter holder næste møde 7. maj 2019. Gruppen 
arbejder videre med borgermøderne, og arrangementet afholdt for midler fra en arv til ældre i 
Silkeborg.

Arrangementet (fra arv) holdes 21. november 2019, kl. 14.00 på Medborgerhuset.

Et af dialogmøderne holdes på Sorringhus 29. oktober 2019.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne:
Sosugruppen: holder møde 3. april 2019
Seniorboliggruppen: skal aftale nyt møde
Sundhedsgruppen: skal aftale nyt møde
Planlægningsgruppen aktiviteter 2019: skal aftale nyt møde
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6 (Offentlig) Forbedelse af møde på Gudenå Hospice 

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Mødet i Seniorrådet 16. maj 2019 er planlagt til at holdes på Gudenå Hospice

Beslutning

Steen Konradsen tager kontakt til Gudenå Hospice om det praktiske ved mødet. Der skal 
afsættes mere tid til rundvisning og orientering om hospice.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet skal forberede mødet, herunder kontakt til Gudenå Hospice om muligheden for 
rundvisning og orientering om Gudenå Hospice. Der skal også aftales mødelokale og 
forplejning.
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7 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde 3. april 2019

Beslutning

Seniorrådet finder det tilfredsstillende at Sundheds- og Ældreudvalget vil overholde reglerne 
og vil tilpasse ressourcerne til de lovpligtige forebyggende besøg.
Seniorrådet efterlyser kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg – er heller ikke nævnt 
i indsatskataloget.

Seniorrådet finder, at det er en god ide at arbejde hen imod en kommunal sygeplejeklinik i et 
privat sundhedshus. Opfylder intensionen om tættere samarbejde mellem kommune og 
praktiserende læger.

Vedrørende utilsigtede hændelser og Patientsikkerhed vil Seniorrådet gerne, at Marie Louise 
Daugaard deltager i august-mødet.

Orienteringen om praksisundersøgelse om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og 
borgerstyret personlig assistance tages til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Fortsat drøftelse af øget tilgang til forebyggende hjemmebesøg - 7675246)
2 (Notat om forebyggende hjemmebesøg i Silkeborg Kommune - 7675677)
3 (Godkendelse af etablering af kommunal sygeplejeklinik i nybygget privat sundhedshus for 
en toårig projektperiode - 7670650)
4 (1. Ansøgningskema Puljemidler endelige - 7666163)
5 (2. Bilag til punkt 9 Ansøgning om puljemidler - 7666156)
6 (4. Bilag til punkt 13. 1 og 2 Ansøgning om puljemidler - 7666159)
7 (Seniorrådets regnskab 2018 og budget 2019 - 7675288)
8 (Seniorrådet Regnskab 2018  - 7671418)
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9 (Seniorrådet Budget 2019 - 7671448)
10 (Orientering om utilsigtede hændelser i Silkeborg Kommune i 2018 - 7603120)
11 (Orientering om praksisundersøgelse om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og 
borgerstyret personlig assistance  - 7632278)
12 (Praksisundersøgelse servicelovens §§ 95 stk. 3 og 96 stk. 1 - 7632799)
13 (Resumé praksisundersøgelse  servicelovens §§ 95 stk. 3 og 96 stk. 1  - 7632758)
14 (Bilag til praksisundersøgelse  servicelovens §§ 95 stk 3 og 96 stk. 1 - 7632812)
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8 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Sven Møller Jensen
Hørehjælpemidler – fornyelse hvert 4. år – der er op til 38 ugers ventetid for undersøgelse. 
Nogle steder er der over 100 ugers ventetid. 
Erling Prang tager problematikken op i Klyngebrugerrådet.

Seniorrådets budget – Seniorrådet beslutter at arbejde videre med en henvendelse til 
Sundheds- og Ældreudvalget om et større årligt tilskud for at kunne bibeholde de aktiviteter, 
Seniorrådet arbejder med, som f.eks. dialogmøderne i 2018. Sven Møller Jensen laver et 
forslag til Seniorrådet.

Greta Haagen – henvendelse fra borger om problemer for plejehjemsbeboere om at komme 
over gaden fra Toftevang til f.eks. lægehuset. 
Sven Møller Jensen tager sagen med til Trafiksikkerhedsudvalget.

Greta Haagen forslår, at Seniorrådet tager sig af problematikken med  faldulykker på gader 
pga. skæve fliser og huller på fortove og gader.
Sven Møller Jensen opfordrer til, at borgerne indberetter skæve fliser, huller i vejene osv. på 
Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Seniorrådets medlemmer har deltaget i møderne, informationsmøder for seniorer. Der var 
enighed om at henvende sig til de forebyggende medarbejdere, som er arrangører af møderne, 
og bede om, at Seniorrådet får 10 minutters taletid på møderne. 
Erling Prang kontakter Anne Marie Olsen for respons på møderne.

Katrine Nyholm – snak om, hvornår man repræsenterer Seniorrådet, og hvornår man 
repræsenterer andre områder. Et eksempel er, at når man som demensinstruktør deltager i 
arrangementer, repræsenterer man styregruppen for demens og ikke Seniorrådet, men man 
kan naturligvis fortælle, at man er medlem af Seniorrådet. 

Tilbud om, at Seniorrådet kan få en repræsentant i Følgegruppen vedrørende 
handicaphjælpemidler – en følgegruppe der refererer til administrationen i Sundhed og 
Omsorg. Punktet om udpegning af medlem til følgegruppen sættes på dagsordenen til næste 
møde.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…
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Sagen
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