Nordgruppen: Ældreråd/Seniorråd i 9 kommuner
Referat
Dato:

24.01.2019

Tid:

kl. 0900-1230

Sted:

Regionsgården i Hillerød, lokale Trykkeriet

Mødevært/referent:

Gribskov

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 31.10.2018
Godkendt med bemærkning
3. Borgmesterbrevet vedr. velfærdsteknologi.
De enkelte kommuners borgmestre har meldt tilbage – bilag vedlægges.
Jeg har spurgt min borgmester i Gribskov hvad der kom ud af drøftelserne på mødet mellem
borgmestrene i Nordsjælland og fik følgende tilbagemelding:
Kære Karenmargrete
Før jul besluttede borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet at arbejde med en fælles
dagsorden i forhold til den nære sundhed. Dette falder overordentligt godt sammen med
statsministerens meget visionær og spændende sundhedsudspil, der kalder på kommunernes
medspillere – med alle de udfordringer, der også er i udspillet.
Kommunerne, der er repræsenteret i 6-kommunesamarbejdet, ønsker alle at bidrage til
regeringens dagsorden. Derfor er der ingen tvivl om, at grundet regeringens udspil bliver vi
nok nødsaget til at skrue tempoet op for vores deltagelse. Vi er med-primusmotorer for den
fælles dagsorden i Nordsjælland og ideen om at inddrage Ældrerådene i den forbindelse.
Derfor er Velfærdsdirektøren og formandskabet for Ældre, Social og Sundhed cc på denne
mail.
Med venlig hilsen

Anders Gerner Frost
Borgmester

Vi drøfter hvad vi gør videre.
Referat:
Frederikssund. Borgmesterbrev eftersendt – tilbagemeldingen lidt ulden.
Halsnæs. Sundhedschef har givet tilbagemelding – har borgmesteren overhovedet set det?
Poula T undersøger om borgmesteren har set brevet. Vi skal være forsigtige med
fælleshenvendelser, da der er forskellige holdninger i de enkelte kommuner.
Hillerød. Borgmesteren vil gerne formidle kontakt til Nord-gruppen i forhold til Health Lab.
Fredensborg. Der er sket meget – etableret samarbejde Health Lab, der er kommet
sundhedsaftale og Sundhedsreform. Fra Regionen er der særligt fokus på
Sundhedsteknologien. Velfærdsteknologien forankres i kommunerne.
Anbefalingen er - hav fokus på Velfærdsteknologien lokalt. Sundhedsfællesskab, hvor Nordgruppen (ex Egedal) har fælles interesse i forhold til Nordsjællands hospital betyder, at
Nordgruppen kan blive en væsentlig rådgiver. Klap hesten og tag det op på senere møde. Vi
vil gerne inviteres til at medvirke i Healt Lab.
Helsingør. Vil undersøge hvorfor der ikke er kommet tilbagemelding.
Hørsholm. Hvad er velfærdsteknologi.? Ikke klar definition. Direktør Peter Hansen positiv for
henvendelsen.
Allerød. Udfaldet af vores henvendelse afhænger meget af samarbejdet Borgmester/adm.
Halsnæs. Bakker Allerød op.
Fredensborg. Se på demenssamarbejdet i kommunerne. Man kan gøre tingene forskelligt i
de forskellige kommuner – samarbejdet skal gøre det nemmere, ved at man kan fordele
projekter og dermed udnytte ressourcerne bedre.
Hørsholm. Bange for at være first moover i kommunerne.
Hillerød. Forslag om at invitere Healt Lab til senere møde i Nord-gruppen
Konklusion: Vi klapper hesten og tager op på næste møder. Vi inviterer Healt Lab til et
senere møde.
4. Sundhedsreform
Drøftelse af Regeringens udspil om Det nære Sundhedsvæsen.

https://www.regeringen.dk/nyheder/sundhedsreform/
Fredensborg.
Udspillet er bygget op omkring 4 pejlemærker:
Nærhed
Sammenhæng
Kvalitet
Stærkere patientrettigheder
Anbefaling til udspillet er:
1. Bak op om analysen i rapporten
2. Penge bag – Kræv demografireguleret budget til Sundhedsfællesskaberne. De 6 mia er et
slag på tasken.
Risiko ved nærhedsfinansiering – mål om at patienterne skal hurtigt hjem, men det siges
ikke højt.
3. Inddragelse - Regeringen fastlægger rammerne. Fælles adm i Århus - Alle steder hvor der
står 1 patientrepræsentant skal vi kræve 1 ældrerepræsentant. I Sundhedsfællesskaberne
skal der også være Ældrerepræsentanterne som rådgivere. Vær opmærksom på at det er
vigtigt vi bliver repræsenteret.
Hvordan gør vi opmærksom på at vi vil være repræsenteret i 21 Sundhedsfællesskaber. Råb
op – skriv læserbreve, sociale medier mm.
Eksisterer Regionsældreråd/Nordgruppen hvis Regionerne nedlægges? Vigtigt at der er fora
omkring Sundhedsfællesskaberne og at vi som ældre er repræsenteret.
Danske Ældreråd – skal sørge for at Ældrerådene fortsat eksisterer via lovgivningen. Vi skal
selv være aktive.
Sundhedsreformen – tages op på kommende møder.
5. Hospitalsplan
Hovedstadens Hospitalsplan 2025 er i høring frem til den 11.03.2019 –
https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Sider/Hoering-af-forslag-tilHospitalsplan-2025-for-Region-Hovedstaden.aspx
Referat:
Fredensborg. Fragmenteret systemplanlægning. Hospitaler, praktiserende læger,
praktiserende speciallæger
01.04 kører hospitalsplanen.

Der er 4 prioriterede principper for hospitalsplanen:
1. Kvalitet
2. Sammenhængende patientforløb
3. Nærhed
4. Effektivitet
Diagnostisk center Silkeborg har fået ”den gyldne tråd” for godt samarbejde mellem almen
praksis, kommune og sygehus. Link: https://www.rm.dk/
Sammedagsudredning hvor tanken er at flere specialer kan arbejde sammen om et
sammenhængende forløbsprogram, hvor patienterne med flere sygdomme bliver udredt.
Det er svært da det kræver koordinering af specialer.
Derfor er det vigtigt at sikre, at der indarbejdes forløbsprogrammer via Sundhedsaftalen.
6. Sundhedsaftale
Flemming Pless orienterer om Sundhedsaftalen på Regionældrerådsmødet 21.01.2019.
Oplægget har været drøftet i Regionældrerådsmødets FU og der er udarbejdet forslag til
høringssvar, hvor der foreslås ændringer i forhold til også at lægge vægt på forebyggelse.
Referat:
Gribskov. Godt med en fælles sundhedsaftale for Regionen.
Fredensborg. Skal vi sende høringssvar fra Nordgruppen - kopi til Nordsjællands hospital.
Kommunerne har aftalen til høring. Nordgruppen og Regionsældrerådet kan samle
bemærkninger.
Konklusion: Nordgruppen, der repræsenterer kommunerne omkring Nordsjællands Hospital
fremsender særskilt høringssvar til Nordsjællands Hospital om forebyggelse .
Poula kontakter FAA med henblik på at få omtalt at ældreråd/seniorråd fremsender
høringssvar til Nord-gruppen .

7. Valg af repræsentanter til Danske Ældreråds bestyrelse.
Der er valg til Danske Ældreråds bestyrelse. Indstilling af kandidater skal ske senest
30.01.2019.
Finn Kamper-Jørgensen genopstiller.

Referat:
Der er valg af kandidater den 07.03. i Allerød
Link: https://danske-aeldreraad.dk/bestyrelsesvalg-2019/

8. Orientering fra Ældrerådene
Halsnæs – Ifm. budgetlægningen kan man ikke spare på områder, hvor der er puljepenge.
Kan man det?
Fredensborg. Klippekortpenge er overgået til bloktilskud. Når puljer overgår til bloktilskud
kan pengene bruges bredt. Vi følger nøje pengene.
Helsingør. Siden sidst har haft julefrokost :). Mangler plejehjemspladser og pressesag om 92årig, der ikke kan få plejeplads.
Allerød. Udmærket samarbejde med Borgmester og adm. Kan ikke få penge til udgivelse af
blad. Nyt plejehjemsbyggeri – 2 med i følgegruppe. Planlægning af ældreboligbyggeri – 2
med i arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har været på inspirationstur. Skærmprojekt –
seniorforeningen har projektet på 1 plejecenter – god kommunikation med Veluxfonden –
spørgsmål om at få nok frivillige til projektet.
Frederikssund. Teknologitur på plejecentrene sammen med udvalg. Man så bla triagetavler,
sanserum, påklædningsstol, stol/seng til borger med muskelsvind. Pædagoger på
plejecentrene spares væk. Attendo bygger friplejehjem – 2 med i følgegruppe. Skal
Frederikssund sygehus bevares? Der er pladsmangel på det nye supersygehus i Hillerød.
Gadebelysningen slukkes om natten – spares 0,5 mio. kr.
Hillerød. Har været til dialogmøde om borgerinddragelse i egne sager. Har været til møde
med DÆ. Mangler køreplaner ved busstop i Hillerød. Fællesarrangement for ældre bogere
over 75 år i stedet for forebyggende besøg hos den enkelte borger.
Hørsholm. Har haft valg stemmeprocent 41% brevstemmer – 9 medlemmer og 3
suppleanter. Lisbet Schmølker er blevet formand. Pgf 17,4 udvalg Hørsholm kommune frem
til 2025 – 9arbejdsgrupper boliger, sport osv. - borgermøde i marts. Økonomiske problemer
47 mio kr. i kommunen på børn- ungeområdet – medfører besparelser. Har løbende møder
med politikere – er planlagt for hele året.
Halsnæs. Har økonomiske problemer 70 mio kr. sidste år blev der sparet 35 mio kr.
Demokrati og medindflydelse på plejecentrene Centerrådene er besluttet nedlagt
Arbejdsgruppe nedsat – formanden for Ældrerådet deltager. Megen kritik af rammerne for
arbejdsgruppens drøftelser. Efter 2 møder er forslag sendt ud til temadrøftelse på
plejecentrene. Afsluttende møde er planlagt til den 24.01.2019.
Udvidelse af Aktivitetsceteret Paraplyen – Hundested afd. Meget løst forslag om udvidelse

på Storebjergskolen, så aktiviteterne skal fordeles på 2 adresser. Den ene vil ikke have Café.
Skal vedtages lynhurtit i Byrådet på det meget løse forslag. En præsentation af
mulighederne på Storebjerg har fundet sted med deltagelse af Borgmesteren.
Unge til at påtage sig opgaver på Plejecentrene – ikke plejeopgaver. Politikerne har foreslået
og vedtaget, at Forvaltningen skal udarbejde forslag til hvordan man kan indføre
Horsensmodellen m.h.t. unge, der kommer på plejecentrene for at støtte beboerne med
aktiviteter. Dette for at de unge kan blive inspireret til at søge sosu-uddannelsen. Ældrerådet
har advaret om, at situationen på pljecentrene ikke lige nu er gearet til at påtage sig denne
opgave. Man har sparet aller pengene til Klippekortsordningen væk og sparet yderligere på
personalekontoen fa 01.01.2019.
Fredensborg. Ny formand Niels Menke for seniorrådet. Politisk undertone i seniorrådet og
fnidder i rådet medførte nuværende formand træder tilbage. Årsberetning delt rundt.
Akutpladser – finansiering. Seniorrådets økonomi indeholdt i årsberetningen. Nyt plejecenter
i Humlebæk 40 rehabiliteringspladser. Lovning Kursus for nye pensionister. Har været til
information i Handicaporganisationernes hus i Hørsholm om tilgængelighed. Nye projekter
om seniorvenlige boliger. Der har været kulegravning af ældreområdet i Fredensborg
kommune.
Gribskov. Forebyggende hjemmebesøg inden man fylder 76 år sker ikke altid. Akutcenter
Toftebo presseomtale af forholdene – Ældrerådet har bedt om et besøg på centeret.
Opkrævning for akutpladser stoppet. Problemer med garanti for at få en plejeplads inden for
2 måneder. Betaling for sygepleje på friplejehjem er en udgift for opholdskommunen. ÆR
møder planlagt for hele året incl. Dialogmøder med Ældre- social- og sundhedsudvalget.
Gribskov kommune planlægger nyt Sundhedshus og har indkaldt interessenter til
dialogmøde den 04.02..
Finn K-J – har forslag til vedtægtsændring til DÆ om at forpligte landsbestyrelsen. Vær
opmærksom på at støtte forslaget – Finn sender forslaget .
Region Hovedstaden temamøde 7. marts – hvis der er en god økonomichef/-direktør om det
kommunale budget – herunder ældreområdet.
Sundhedspolitisk konference har været afholdt d. 22.01 – mange interessante oplæg. Slides
findes på KL's hjemmeside under fanen ”program og plancher” link
https://tilmeld.kl.dk/Sundhedskonference2019/program-1.html
Generel drøftelse om akutpladser.
Der er forskellig praksis i kommunerne om akutpladser/midlertidige pladser. Ministeriel
bekendtgørelse vedr akutpladser er på trapperne. Afvent definitionen.
Generel drøftelse af forebyggende hjemmebesøg.
Kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere over 80 år. Flere

kommuner gør det tidligere f.ex ved 75 år. Nogle kommuner er begyndt at invitere til
fællesarrangementer for at orientere ældre borgere om mulighederne. Det suppleres med
tilbud om individuelle besøg. Mange ældre takker nej til forebyggende hjemmebesøg – hos
Danmarks statistik kan man se, hvor stor en andel, der har modtaget forbyggende
hjemmebesøg i de enkelte kommuner.
https://www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/aeldreomraadet/forebyggendehjemmebesoeg
Det er en vigtig ordning, der ikke er ordentlig belyst. Hvorfor er der så stor variation mellem
kommunerne og hvilken konsekvens har det?

Hjælp referenten - husk noter med hvad du vil have med i referatet:)
- send det gerne elektronisk
9. Mødedatoer og værter i 2019
Værter i 2018:
Fredensborg, Frederikssund, Hillerød, Allerød og Helsingør
Kommende møder:
Regions-

Nordgruppen

Regionsgården
- lokale

21-01-19

24-01-19

Trykkeriet

Gribskov

20-03-19

14-03-19

H2

Hillerød

23-05-19

14-05-19

H2

Fredensborg

19-09-19

10-09-19

Trykkeriet

Egedal

14-11-19

05-11-19

H2

Hørsholm

ældrerådet

10. Eventuelt
Intet

Vært

