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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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2 (Offentlig) Høring EU Udbud af stomiprodukter

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Kravspecifikation er velbeskrevet og sætter borgeren i centrum.
Seniorrådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet. 

Seniorrådet sender høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Uddrag af udbudsmaterialet på udbud på levering af stomiprodukter sendes hermed i høring. 

Høringen omfatter tilbudslisten og kravspecifikationen, som bl.a. beskriver kravene til 
produkterne.

Høringsfrist er 4. januar 2021.

Bilag
1 (Høring stomiirodukter Seniorrådet - 8807393)
2 (Udkast til kravspecifikation stomiprodukter - 8807395)
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3 (Offentlig) Høring af kvalitetsstandard for aflastning på 
daghjem

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet er fortsat uenig i de besparelser, der har medført nedlæggelse af daghjemspladser 
til borgere, der ikke har demens. 
Seniorrådet udtrykker tilfredshed med, at kvalitetsstandarden nu tilpasses det antal 
daghjemspladser, der fremover er. 

Seniorrådet sender høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Som en del af de korrigerende handlinger er det besluttet at nedlægge en række 
daghjemspladser og i den forbindelse justere målgruppen. Der er derfor foretaget en revision 
af kvalitetsstandarden. Den ændrede kvalitetsstandard sendes hermed i høring i Seniorrådet.

Pga. af sammenfald af møderne i Sundheds- og Ældreudvalget og Seniorrådet har det ikke 
været muligt at nå at indarbejde de redaktionelle ændringer. De fremsendes inden mødet.

Høringsfristen er 21. december 2020.

Bilag
1 (Godkendelse af høringsversion af kvalitetsstandard for aflastning på daghjem - 8784417)
2 (Kvalitetsstandard daghjem mv Høringsversion efter SÆU - 8821593)
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4 (Offentlig) Valg til Seniorrådet

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Valgbestyrelsen er indkaldt til første møde 6. januar 2021. Indhold blev diskuteret.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet har besluttet at sag om valg til seniorråd skal på dagsordenen til hvert møde. 



Side 7

5 (Offentlig) Sundheds- og omsorgschef Annette Secher 
deltager i mødet

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Resume
.-

Beslutning

Sundheds- og Omsorgschef Annette Secher deltog i mødet. Hun gennemgik følgende:

Status genopretningsplan
Organisationsændringen er godkendt. Organisationsplanen sendes til Seniorrådet. 
Myndighedssektionen har fået ny leder – konstitueret sektionsleder er Michael Pank.
Økonomi og Administration har fået ny sektionsleder Steffen Laugesen.
Borgere i eget hjem – sektionen er i gang med sammenlægning af de 2 sektioner hjemmepleje 
og nære sundhed. Det er en omfattende opgave, forventningen er at det er på plads indenfor 1 
år.
Styringsmodellen – arbejdet med denne er godt i gang. I øjeblikket arbejdes der med en 
overgangsmodel, som herefter udmøntes i en endelig model for afregning af bevilgede ydelser.
Der arbejdes endvidere med en tildelingsmodel.

Korrigerende handlinger og reduktioner
Lukning af Fuglemosen er tilendebragt.
Nedlukning af Livsgnisten (på Funder plejecenter) er i gang.
Reduktioner i Hjemmeplejen er tilendebragt.
Afregningsmodel Hjemmeplejen er under udarbejdelse.
Fjernelse af klippekort er tilendebragt.

Reduktion 2021
Sygeplejeklinikker – under udarbejdelse.
Rammebesparelse plejecentre er i gang. 
Rammebesparelse er reduceret på samtlige midlertidige pladser.
Besparelser på køkkenområdet – der er igangsat en analyse af området. Seniorrådet 
orienteres, når analysen er afsluttet.
Overvægtsklinik er lukket.
Besparelse på 1 nattevagt på Marienlund er igangsat.
Sygefravær, der er opmærksomhed på sygefraværet, og der er igangsat et arbejde sammen 
med Beskæftigelsesafdelingen.

Nye tiltag - projekter
Flere i fællesskabet – 13 mio. kr. – Rikke Gjellerod orienterer om projektet i januar mødet. 
Skærmbesøg i hjemmeplejen.
Tværgående hygiejneorganisation for at styrke hygiejne i Silkeborg kommune.
Livets Afslutning – afventer svar på puljemidler.
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Pilotprojekt om genindlæggelser, sammen med Viborg og Skive.
Samarbejde med geriatrisk rådgivning – sammen med Silkeborg Sygehus.
Iværksat IV-aftale med refusion fra regionen.
Udviklingsplan for Silkeborg Sygehus – Seniorrådet er en del af samarbejdssporet – spor 2.

Covid 19 - smittetal stiger fortsat. Plejepersonalet testes stadig systematisk. 
Flest mulige arbejder hjemmefra.

Ingen julearrangementer på kommunale matrikler – og ledere deltager heller ikke i private 
arrangementer. 

Besøgsrestriktioner på plejecentrene er iværksat. 1 borger er udskrevet med Covid – og er nu 
indlagt på Remstruplund. Der er fokus på dette område.

Der arbejdes på planerne for de kommende corona vaccinationer.

Statistikker på uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre. Annette Secher undersøger, om det 
er muligt at sende denne statistik til Seniorrådet.

Julen 2020
Beboere på plejecentrene kan besøge pårørende i julen, og det er muligt at holde jul på 
plejecentrene med op til 50 beboere. 

Hvem og hvordan vaccination for corona kommer til at ske, kommer fra centrale myndigheder.

Fordeling af de ekstra 13 mio. (som nu er blevet til 10 mio. kr.) – ikke besluttet hvordan 
beløbet skal fordeles, det er Økonomi- og Erhvervsudvalget der beslutter det. 

Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med de ledige lokaler på Fuglemosen.

Seniorrådet ønsker afklaret, om Silkeborg Kommune vil indgå i samarbejde om et blad 
reklamefinansieres?
Svaret fra Annette Secher er, at Silkeborg Kommune ikke indgår i samarbejder om udgivelse 
af pjecer og blade, der involverer reklamefinansiering.

I Silkeborg Kommune er drikkevarer indeholdt i betalingen for ophold på plejecentre.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Sundheds- og omsorgschefen deltager i mødet bl.a. om Udviklingsplan for sundheds- og 
ældreområdet, som Seniorrådet ønsker uddybet. 
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6 (Offentlig) Det Gode Hverdagsliv

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Arbejdsgruppen har holdt et godt møde med sektionsleder Jette Laumand om den økonomiske 
situation på plejecentrene efter de besparelser, der er foretaget, og principperne for den nye 
ledelsesstruktur. Arbejdsgruppen orienterede fra mødet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering fra arbejdsgruppen. 

Bilag
1 (Proces - 8818542)
2 (Robuste ledelsesfællesskaber organisationsdiagram - 8818543)



Side 11

7 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Ingen kommentarer til orienteringspunkterne.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Orientering om opfølgning på udvalgsmål for bevilling 73 Sundhed og Ældre pr. 31.10.2020 
- 8783419)
2 (Målopfølgning for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.10.2020 - 8783537)
3 (Orientering om status på udvikling i Sundheds- og Omsorgsafdelingen - 8781151)
4 (Status på økonomisk genopretning - powerpoint til SÆU 02-12-2020 - 8817743)
5 (Godkendelse af høringssvar på Praksisplan for almen praksis - 8781195)
6 (Høringssvar på Praksisplan for almen praksis, Region Midtjylland - 8778532)
7 (Høringsversion Praksisplan Almen Praksis 2020 - 8724755)
8 (Høringsbrev_ny praksisplan_okt2020 - 8724753)
9 (Godkendelse af samarbejdsaftale på apopleksiområdet - 8765570)
10 (apo_teamaftale_september2020 - 8765214)
11 (Orientering om tildeling af AUB trepartsmidler 2020 - 8796114)
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8 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Steen Konradsen og Erling Prang har deltaget i møde på Rådhuset 23. november 2020, med 
en dagsorden om orientering og opfordring til at give input til arbejdet med en udviklingsplan 
for styrkelse af samarbejdet mellem Regionshospitalet Silkeborg, praktiserende læger og 
Silkeborg kommune. 
Der kommer ikke et referat fra mødet, men bemærkningerne samles op sammen med input fra 
andre orienteringsmøder. 
Det overvejes om Seniorrådet kan inddrages i nye processer.

Seniorrådet undrer sig over, at man kan læse indholdet af et lukket punkt, behandlet i 
Sundheds- og Ældreudvalget den 2. december 2020, i Midtjyllands Avis, når punktet stadig er 
lukket i referatet fra mødet i Sundheds- og Ældreudvalget. 

Seniorrådet ser frem til at kunne drøfte forslag til investering af 13 mio. kr. på ældreområdet. 
Et forslag der er kommet fra Seniorrådet. 

Kontaktpersonordningen – møde i arbejdsgruppen. 
Greta Haagen orienterede fra mødet.
De retningslinjer der forventes godkendt, skal følges på alle plejecentre. Gruppen laver en 
skabelon til dagsorden til møderne.

Sven Møller Jensen
Der har været møde vedrørende fordeling af § 79 midlerne – tilskud til venne- og 
pensionistforeninger.
Seniorboliger – Sven har sendt mail til Seniorrådet om et projekt. Han ønsker at Seniorrådet 
overvejer, om man skal henvende sig til interessenter om nogen vil bruge projektet som 
model. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen



Side 13

Steen Konradsen og Erling Prang har deltaget i møde på rådhuset 23. november 2020, med en 

dagsorden om orientering og opfordring til at give input til arbejdet med en udviklingsplan for 

styrkelse af samarbejdet mellem Regionshospitalet Silkeborg, praktiserende læger og 

Silkeborg kommune. 

Der kommer ikke et referat fra mødet, men bemærkningerne samles op sammen med input fra 

andre orienteringsmøder. 

Det overvejes om Seniorrådet inddrages i nye processer.
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9 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Flere i fællesskabet (ensomhed). Der er bevilget 13 mio. kr. til projektet, som Silkeborg 
Kommune, sammen med andre kommuner, er en del af. Sektionsleder i Tværgående Sundhed 
Rikke Gjellerod orienterer om projektet i januar mødet.

Fotografering
F.eks. 21. januar 2021 – Ulla Vester forsøger at få en aftale med fotografen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Sektionsleder i Tværgående Sundhed Rikke Gjellerod deltager i mødet 21. januar 2021 om 
projekt om ensomhed.

Aftale om fotografering af Seniorrådet – der skal findes flere forslag til datoer for fotografering.
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