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MØDEDELTAGERE  

Formand: Lise Lotte Due  
Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen 

Vicki Hansen 
Vibeke Davids Hansen (afbud) 

 

Lissi Gyldendahl 
Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Arne Christensen 
Lise-Lotte Tøttrup (referent) 

 

Referat 
  

 1. Orientering fra kommunen 

V/Malene Størup, Sundhedschef 

Marlene orienterede om organisationsændringen som blev 

iværksat pr. den 1. oktober. 

 

Den tidligere afdeling ”Ældre- og Social Service” ændrede navn til 
”Center for Voksenstøtte og Rehabilitering” 

Den tidligere afdeling ”Sundhed” ændrede navn til ”Center for 

Politik, Sundhed og Personale” 

De brugerstyret centre overgår administrativt til Kultur og Fritid, 

politisk ligger det fortsat under Social og Sundhedsudvalget. 

 

Malene orienterede om Cura, det nye system der blandt andet 

håndterer alle visitationer i døgnplejen.  

Implementering har krævet flere ressourcer en først antaget, og 

der arbejdes hele tiden på at forbedre det. 

 

Ældrerådet påpegede, at mange borgere oplevede ventetid ved 

kontakt til kommunen. Flere ældre havde overfor Ældrerådet 
givet udtryk for, at medarbejderne i kommunen virkede meget 

udfordret i forhold til det nye system. 

 

Malene svarede, at medarbejderne har været klædt godt på og 

er blevet uddannet til Cura og Fællessprog III.  

Alligevel er der store udfordringer i forhold systemet.  

 

Da det er en forudsætning at bruge Fællessprog III samen med 
Cura, var det nødvendigt, at begge dele blev implementeret 

samtidigt. 

 

Der var en dialog omkring den digitale udfordring. 

 

Ældrerådet 
Torsdag den 27. september 2018 kl. 09:15 – 12:30  

Rådhuset, Torvet 2, Mødelokale F2  
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Malene informerede kort om et muligt kommende Sundhedshus. 

Det blev dog pointeret, at der ikke havde været nogen politisk 
beslutning omkring det. 

Hvor et eventuelt sundhedshus skulle ligge, var derfor ikke 
besluttet. 

Sundhedshuset er for alle kommuner i Nordsjælland. 

 

Frederikssund hospital kunne være en mulighed for placering af 

Sundhedshuset, men der skal meget ombygning til, hvilket er en 
stor investering. 

Der var en dialog omkring, hvad Frederikssund hospital ellers 

kunne bruges til. 

 

Under dialogen kom Ældrerådet ind på Rehabiliteringsafdelingen. 

Ældrerådet bemærkede, at brugerbetaling på 

Rehabiliteringsafdelingen er meget dårligt. De finder det ikke 
rigtigt, at der skal betales, blot fordi borgerne går fra et regionalt 

tilbud til et kommunalt tilbud.  

Ældrerådet bemærkede endvidere, at borgerne var meget 

utilfredse over Rehabiliteringsafdelingen. 

 

Malene vil meget gerne lytte til klagerne, og siger, at der hvor 

der kan forbedres, skal der forbedres. 

 

Der var en dialog omkring brugertilfredshedsundersøgelser. 

Ældrerådet mente, at disse undersøgelser ikke var korrekte. 

 

Ældrerådet havde yderligere 2 spørgsmål til Malene 

 

1. En borger som er visiteret til hjælp og har valgt privat 
leverandør falder om natten og kan ikke selv komme op. Hun 

kontakter den private leverandør som vist ikke har en bil der 

kan komme og hjælpe hende op. Spørgsmål – hvis borger 
har valgt en privat leverandør kan borger så alligevel 

kontakte Døgnplejen på direkte akutnummer? 

  

Hertil havde Malene pr. mail svaret Ældrerådet: 

”Den private leverandør er ansvarlig for at hjælpe borger op 
enten ved selv at komme eller kontakte Døgnplejen for 
assistance. Alle de private leverandører som har ansvar for 
plejeopgaver har en forpligtelse til at agere på akutte 
situationer.  

 

Ud fra spørgsmålet blev Malene efterfølgende usikker på, om 

borgeren havde et nødkald, men sådan blev det ikke forstået. 

 

Alle borgere har mulighed for at kontakte sygeplejerskerne 

på akutnummeret/døgntelefon: 47352728. 

 

2. En borger får mad fra kommunen – og skal betale for mad 
for 4 dage. Kan der bestilles mad til færre dage? 

  

Hertil har Malene pr. mail svaret Ældrerådet: 

”Borgere visiteret til madlevering skal have behov for 
minimum 4 portioner om ugen for at være berettigede. Det 
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er som udgangspunkt altid alm. fuldkost og hovedretten der 
bevilges. Hvis der er behov for diæt vil dette være på 
baggrund af vurdering fra speciallæge.” 

 

Efter Malenes besøg deltog Mikkel Bille Torp konsulent i Ældre og 

Social Service 

 

Mikkel orienterede om et kommende cafémøde: 

”Informationsmøde for nye og kommende seniorer” 

 

Mikkel fortalte om de ændringer der vil blive foretaget på mødet i 

forhold til tidligere cafémøde.  

Konceptet vil blive ændret, i det der bliver færre oplæg men 

mere tid til stande hvor borgerne kan henvende sig. 

Ældrerådet blev inviteret med, med mulighed for at opsætte en 

stand. 

 

Cafémødet vil finde sted, tirsdag d. 6. nov. kl. 17 – 19, 

Ældrecenteret, Nyvej 7b, 4050 Skibby. 

 

Der var en dialog omkring tidligere cafémøde, hvor der havde 

været meget få deltagere. 

Ældrerådet mente, at der ikke var gjort nok fra kommunen for at 

tiltrække deltagere. 

En mulighed var at arbejde mere sammen med Ældresagen. 

Ældresagens blad var en mulighed til annoncering. 

 

Mikkel orienterede om, at kommunen tænker meget over 
hvordan kommende møder skal lanceres. 

Der vil efter mødet blive evalueret og eventuelle nye tiltag vil 

blive overvejet. 

 

Der var herefter en dialog omkring, hvordan kommunikation og 
formidling til seniorer kan foregå. 

 

Ældrerådet pointerede, at der for tiden er mange informationer, 
cafémøder og arrangementer for ældre/seniorer.  

Ældrerådet mente, at der var kommet en ”mæthed” fra 
borgerne. 

 

Ældrerådet besluttede at deltage med en stand ved cafémødet 
Deltagere ved standen: Lissi, Christian og Bent.  

Der var i Ældrerådet en dialog omkring, hvilke materialer der 
skulle bruges ved sådan en stand. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 13. 
september 2018  

 Rettelse til punkt 2 i referatet.  

Budgetforslag 143 omhandler indkøb af pc’ere til Ældreråd og 
Handicaprådet, og ikke som skrevet Ældreråd og Seniorråd. 

 
Orientering fra formand  

Lise Lotte orienterede om, at valg til bestyrelsen i ”Danske 

ældreråd” foregår i foråret 2019. 
Endelig dato er endnu ikke vedtaget, men det afholdes sidst i 
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marts 2019 på hotel Nyborg Strand. 

 

Valgkreds 9 omfatter 14 kommuner:  
Nordgruppen bestående af Allerød, Egedal, Fredensborg, 

Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hørsholm, Frederikssund, Hillerød 
og Nordøstgruppen bestående af Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 

Lyngby-Tårbæk, Rudersdal. 

 
Lise Lotte orienterede om, at der på mødet i Nordgruppen også 

var udtrykt stor utilfredshed omkring den hurtige overtegnelse til 
Sundhedsstyrelsens temadag på hotel Scandic i Roskilde. 

  

Lise Lotte havde modtaget godkendelse fra Kulturhuset Elværket, 
til afholdelse af heldagsseminar for Ældrerådet den 19. 

november. 
Der blev lagt op til, at to medlemmer fra Nordgruppen skulle 

deltage med et indlæg. 
 

Ældrerådet var inviteret til Cafemøde vedrørende Handicap og 

Psykiatripolitik tirsdag den 9. oktober kl. 17:00 – 19:00 i 
Kulturhuset Elværket.  

 
Lise Lotte har på Ældrerådets vegne købt 3 flasker vin til tidligere 

medlem Benny Andersen som tak for hans deltagelse i 

Ældrerådet. 
 

Lise Lotte orienterede, at trykkeriet AD Media er godt i gang med 
materiale til den kommende brochure   

 

 3. Økonomi 

V/ Rigmor Nielsen.  

Der er på nuværende en kassebeholdning på ca. 100.000 kr.  

 

 4. Vedtægter 

Der skal afholdes møde med Klaus Kolberg d. 4. oktober kl. 8:30 

– 10:00. 

På mødet deltager også Helle Hagemann, direktør for Velfærd, 

Arbejdsmarked og Sundhed. 

Ældrerådets forslag til vedtægter (2 dokumenter) er mailet til 
Klaus Kolberg den 19. september. 

 

 5. Ældrerådets hjemmeside 

V/arbejdsgruppen: Vibeke, Vicki og Bent 

Vicki havde den 13. september sendt oplæg om hjemmeside til 
Vibeke og Bent. 

Da Vicki ikke fik respons blev der sendt yderligere en mail til 
begge den 20. september.  

Bent havde ved ældrerådsmødet d. 27. september ikke svaret, 

og Vibeke vendte retur og oplyste, at hun tidligst kunne kigge på 

det efter 28.9. 

Vicki ønskede derfor input fra alle i Ældrerådet. 

Bent har kommenterede, at han også havde undersøgt 

mulighederne for opbygning af hjemmesiden, og orienterede om 
det på mødet. 

 

Der var en dialog omkring mulighederne. 
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Siden fra Seniorrådet i Fredensborg, virkede som en god 

inspirationskilde. 

 

Lissi og Arne havde gode ideer til inspiration og ville maile det til 
arbejdsgruppen senest d. 10. oktober.  

Der arbejdes videre med materialet til næste møde.  

 

6. Kommunikationsstrategi, nedsættelse af arbejdsgruppe 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lissi, Vicki og 
Arne. 

 

7. Socialt arrangement den 22. oktober 

V/arbejdsgruppe: Lissi, Vicki og Arne. 

Elværket, sal og café er booket og bekræftet kl. 12:00 – 17:00 

Arrangementet afholdes offentligt kl. 14:00 – 16:00 

Vicki udfærdiger en annonce til lokalavisen uge 41. Oplægget 

mailes til Lise-Lotte, Administrationen, der sørger for at 
materialet videreformidles til annonce i avisen.   

 

Ældrerådet har entreret med læge Stig Pramming, oplægsholder. 

Arbejdsgruppen orienterer om, at betaling for oplægget skal 
være betalt senest på dagen for oplægget. 

 

8. Heldagsseminar den 19. november for Ældrerådet 

V/arbejdsgruppe: Lise Lotte, Lissi og Bent. 

Elværket, mødelokale er booket og bekræftet kl. 09:00 – 16:00. 

Der vil deltage 2 personer fra Nordgruppen. 

Der kan tages kontakt til Elværket på telefon: 47 38 52 91, 

telefontiden er hverdage mellem kl. 11 og 13 undtaget tirsdage. 

 

9. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 

sidst 

Lise Lotte og Bent har deltaget i Nordgruppemøde 

Der var et oplæg omkring et forsøg med storskærme på et 
plejecentre i Allerød.  

Det var ikke en udpræget god idé, der skulle derfor laves forsøg 
med smart-tv i stedet 

 

Lissi spurgte ind til hvad Nordgruppen er. 

Nordgruppen består af 9 kommuner (se pkt. 2) og afholder 4 

møder årligt ugen før regionsældrerådsmøde. 

På Nordgruppemøder deltager formænd og næstformænd fra 
ældrerådene i de 9 kommuner. 

Kommunerne holder på skift oplæg på møderne, næste gang er 
det Ældrerådet fra Helsingør. 

 

På møderne foregår erfaringsudveksling og forberedelse til 
regionsældrerådsmøderne.  

Lise Lotte vil fremover fremsende referat til ældrerådet fra 
møderne. 

Næste Nordgruppemøde er den 31. oktober kl. 9:00 – 12:30. 

Lissi deltager på mødet i stedet for Lise Lotte, der holder ferie. 
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Lisse spurgte også ind til, hvad der foregår på Regionsmøderne.  

Regionsældrerådet består af 29 kommuner i hovedstaden. 

Her er ligeledes en oplægsholder samt erfaringsudveksling på 

dagsordenen for møderne  

Næste møde i Regionen er den 7. november. 

Lissi deltager i stedet for Lise Lotte, der holder ferie. 

 

Lissi havde været til beboermøde på Omsorgscenteret 
Tolleruphøj i Symfonien og Harmonien.  

I alt 28 beboere deltog på disse møder. 

Mad havde været et stort tema på disse beboermøder. 

 

Lissi, Christian, Søren, Arne og Bent havdedeltaget i åbent hus 

hos Mad til hver Dag. 

Der var enighed om, at det var et fint arrangement. 

Ældrerådet havde en kort dialog omkring maden. 

 

Christian havde som deltager i ”smagspanelet” været til 
smagning af maden hos Mad til hver Dag.  

Smagspanelet var enigt om, at maden var god.  

 

 10. Orientering fra fagudvalg 

Opvækstudvalget v/Vibeke 
Uddannelsesudvalget v/Vibeke 

Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke 
Intet da Vibeke havde meldt afbud til Ældrerådsmødet. 

 

Plan- og Miljøudvalget v/Arne 
Vækstudvalget v/Arne 

Arne har læst med stor interesse om, hvordan omkringliggende 
kommuner udbygger. 

 

Teknisk Udvalg v/Christian og Søren 
Ikke noget nyt. 

 
Lissi havde udfærdiget oplæg til høringssvar til Velfærdsudvalget 

og Social- og Sundhedsudvalget. 

Høringssvarene blev gennemgået og kommenteret fra øvrige 
medlemmer i Ældrerådet. 

Lise-Lotte T. har efterfølgende mailet høringssvarene til 
sekretariatet, der sørger for formidling til udvalgene.  

  

11. Næste møde 

Den 1. november, kl. 9:15 på Omsorgscenteret Pedershave, 
Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund.  

Ordinært møde i Ældrerådet.  

Henriete Thomsen, Centerleder på Pedershave, deltager på 
mødet. Lise Lotte har meldt afbud til dette møde grundet ferie. 

 

Den 4. oktober kl. 8:30 – 10:00, Rådhuset, Torvet 2, mødelokale 
F6, 2. sal, møde med Klaus Kolberg og Helle Hagemann 

vedrørende Ældrerådets vedtægter. Søren har meldt afbud til 

dette møde. 

 

Den 9. oktober kl. 17:00 – 19:00 Cafemøde vedrørende 
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Handicap- og psykiatripolitik i Kulturhuset Elværket. 

 

 

Den 6. november kl. 17:00 – 19:00 Ældrecenteret Nyvej 7b, 4050 

Skibby. Ældrerådet vil opstille en stand i forbindelse med 
cafémøde omkring ”Informationsmøde for nye og kommende 

seniorer” 

 

 12.  Eventuelt 

Ældrerådets mødekalender for 2019. 

Administrationen havde udsendt oplæg til mødekalender for 

2019.  

Oplægget blev godkendt, dog med et ekstra budgetmøde den 12. 

september. (Bilag vedhæftet) 

Mødelokale F2 på Rådhuset var booket i tiden 8:30 – 13:30. 

Varighed af møderne tages op på kommende ældrerådsmøde. 

 

Ældrerådet har et ønske om besøg og afholdelse af møde, på 

Rehabiliteringsafdelingen torsdag d. 31. januar 2019. 

Administrationen ville undersøge muligheden. 

 

Lise Lotte Due holder ferie i perioden den 30. oktober til 16. 

november. 

 

 

 

 


