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1. Orientering v/formand Hanne Haaning 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-7377 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
  
1. Orientering fra evt. deltagelse på bruger- og pårørenderåd. 

  
2. Orientering fra Regionseniorrådsmøde. 

  
3. Opsamling på mødet med Udvalget for Teknik og Miljø. 

  
4. Fællesmøde i Aalborg for alle seniorråd i Nordjylland den 7. december 2022. 
 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Orienteringen taget til efterretning. 
Seniorrådet har følt sig godt mødt i Udvalget for Teknik og Miljø, og der er lyttet til 
bl.a. bænke fra Jens Juhls Kaj og til Ørodde. 
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2. Orientering v/chef Ann Lisbeth Martinussen 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-7423 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
  
1. Ældreområdet deltager i et efteruddannelsesforløb "Implementerings- og lærings-

forløb vedrørende ældre med udadreagerende adfærd". Det er et tilbud Sundheds-
styrelsen har til alle kommuner. 
Formålet er: "At give et fælles, fagligt ståsted til at implementere og forankre an-
befalingerne for forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og ud-
adreagerende adfærd i ældreplejen, gennem praksisnær undervisninjg og facilite-
ring af forandringsprocesser målrettet alle enheder." 
  

2. TV2 dokumentaren fra et plejecenter i Køge Kommune: "Opråb fra et plejecenter - 
svigter vi stadig?" 
Orientering om håndtering af dokumentaren i ældreområdet, Morsø Kommune. 
  

3. Kort status på udmøntningen af budgetforliget 2023 gældende for ældreområdet, 
herunder lukning af Vejerslev ældrecenter, 25 % reduktion af afklaringspladser og 
rammebesparelse drift i eget hjem. 
  

4. Demenskoordinator stilling. 
  

5. COVID-19 og vaccinationer. 
Plejecentrene på Mors er rigtig godt med i forhold til vaccination for COVID-19 og 
øvrige anbefalede vaccinationer. 
Der forekommer fortsat små udbrud af COVID-19 på centrene. Disse håndteres ef-
ter de nationale retningslinjer. 

 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 
  



Morsø Kommune Seniorrådet  16-11-2022  

5 

 

3. Kvalitetsstandard for madservice - 2022 
 
Sagsnr.:  S2022-2762 Dok.nr.: D2022-81430 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for madservice sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Lisbeth Pedersen, leder af Centralkøkkenet Skovparken, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (16. november 2022) 
Handicaprådet (17. november 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for madservice - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd og 
Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for madservice er revideret med tidssvarende oplysninger, der er 
afstemt med serviceloven § 83 samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 83. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Ingen kommentar til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-11123 Kvalitetsstandard for madservice - december 2022 
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4. Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-2486 Dok.nr.: D2022-81501 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den nye kvalitetsstandard for omsorgstandpleje sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Charlotte Bunk, assistent, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (16. november 2022) 
Handicaprådet (17. november 2022) 
 
Sagsresumé 
Der er udarbejdet ny kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, som sendes i høring i 
Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Be-
skæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje er afstemt med sundhedsloven §§ 131 og 132 
samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard på området. 
 
Retsgrundlag 
Sundhedsloven §§ 131 og 132. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Ingen kommentar til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-8035 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje - december 2022 
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5. Orientering om Nye Veje 
 
Sagsnr.:  S2021-73176 Dok.nr.: D2022-110343 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Charlotte Vester, sundhedsfaglig leder, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (16. november 2022) 
 
Sagsresumé 
Sundhedsfaglig leder orienterer om Nye Veje. 
 
Sagsfremstilling 
Det er Region Nordjyllands opgave at sikre, at alle nordjyder har god lægedækning og 
tilgængelige sundhedstilbud. I nogle dele af regionen kan det være vanskeligt. 
 
Derfor er regionen i gang med at afprøve nye måder at organisere sundhedsvæsenet 
på. I et fællesskab ønsker Region Nordjylland og Morsø Kommune at afprøve nye mo-
deller for samarbejde og organisering. Det gælder både inden for egen organisation, 
men også i samarbejdet med hinanden og andre relevante parter. 
 
Nye Veje skal udfordre tænkningen og visionerne om fremtidens primære sundheds-
væsen. Formålet er, at borgerne skal opleve effektive og sammenhængende borger-
forløb. Samtidig skal den nye platform fungere som væksthus for idéer og nye indsat-
ser. 
 
Region Nordjylland og Morsø Kommune har derfor fokus på: 
• At skabe sammenhængende borgerforløb 
• At forebygge af sygdom 
• At forbedre lægedækningen og rekruttering af læger 
• At afprøve nye måder at drive almen praksis på 
• At få erfaringer med øget brug af digitale løsninger. 
 
Det regionale partnerskab mellem Region Nordjylland og Morsø Kommune bygger på 
en fælles vision om: 
• At patienterne bliver et fælles ansvar for hospital, kommune og almen praksis og 

at sundhedsydelser ikke blot leveres koordineret, men i et forpligtende fællesskab, 
hvor vi afprøver nye modeller for samarbejde og organisering på tværs af sektorer 

• At skabe en ny platform for fremdrift mellem almen praksis og regionens hospita-
ler med det sigte at afprøve nye modeller for samarbejde og organisering, når læ-
gedækningen skal sikres. 

 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
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Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Orienteringen taget til efterretning. 
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6. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-7424 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt. 
 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Håndværkerkoret har tilbudt at komme på alle plejecentre og synge tre julesange. 
"Tour de Plejehjem" sker den 8. december 2022. 
 
Ledelsesinformation pr. 30. september 2022 gældende for Center for Ældre, Sundhed 
og Rehabilitering udleveret og kort gennemgået. 
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7. Næste møde 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-7427 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde. 
  
 
Beslutning Seniorrådet 16-11-2022 
Ønske fra Seniorrådet til punkt til næste møde: Orientering om sundhedsklynger. 
Charlotte Vester fremlægger. 
 
Punkt til drøftelse: Større synlighed af Seniorrådet. 
Hvordan kan Seniorrådet blive mere synlige og kendte i befolkningen? 
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Samlet bilagsliste 
D2022-11123 Kvalitetsstandard for madservice - december 2022 
D2021-8035 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje - december 2022 
 


