
 

 

Nordgruppen: Ældreråd/Seniorråd i 9 kommuner 

 

Dagsorden  

Dato:   20.10.2020 

Tid:   kl. 0900-1230 

Sted:   Regionsgården i Hillerød, lokale H2 

Mødevært/referent:  Frederikssund 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 04.02.2020 

Godkendt. 

3. Valg af formand for Nordgruppen 

Karenmargrete fraflytter regionen og derfor skal der vælges ny formand for Nordgruppen. 

Finn Kamper tilbød at overtage formandsposten 1 år frem til næste valg 

4. Kl 0930 Frederikssund kommune – samarbejde omkring akutindsatsen og bedre 

hjemtagelser?  

Leder af døgnplejen Frederikssund, Susanne Jørgensen orienterede om organiseringen af 

Døgnplejen i Frederikssund samt akutindsatsen. Der er 300 ansatte i Døgnplejen, som er 

organiseret under Center for Sundhed og Tandpleje. Kommunen er inddelt i 5 distrikter. Der 

er altid (mindst-)en sygeplejerske til stede med de specielle Akut- kvalifikationer.  

Døgnplejen lægger meget vægt på at sikre de rette kvalifikationer og har løbende 

undervisning af personalet- og med løbende behovsundervisning sikres det at der er de 

kvalifikationer der skal bruges når borgere kommer hjem fra sygehus med brug for 

specielsygepleje. 

Frederikssund har et projektsamarbejde med Nordsjællands Sygehus ”Kom godt Hjem”, der 

handler om at borgere ved udskrivning fra Sygehuset får besøg af Døgnplejen inden for 4 

timer og igen næste dag. Her sikres det at der er mad osv. i hjemmet – og at der  følges op 

på eventuelle behandlinger osv. 

 
  

 

  
  

 

 

 



 ://Plancher fra mødet vedlagt 

Orienteringen taget til efterretning 

5. Ældrerådsvalg 

I 2021 er der valg til ældrerådene i langt de fleste kommuner. 

https://danske-aeldreraad.dk/aeldreradsvalg-forberedelse-afholdelse-og-opstart/ 

Det er den enkelte kommune, som beslutter valgmetode – sørg derfor for at gå i dialog med 

kommunen om at få fremmødevalg. Det giver højere stemmeprocent. 

I Nordgruppen har følgende kommuner 

Fremmødevalg: 

Allerød 

Halsnæs 

Frederikssund 

Gribskov 

Egedal 

Brevvalg: 

Hørsholm  

Helsingør  

Digitalvalg: 

Fredensborg  

Helsingør drøfter løbende med Politikerne om at ændre valgmetode til fremmødevalg. 

Flere af deltagerne havde været til Danske Ældreråds Temadag om bl.a. Valg. Der er nogle 

gode plancher fra Temadagen- vedlægges referatet. 

6. Finn's hjørne 

Finn orienterer om hvad der rør sig 

Finn vil ikke stille op til Danske Ældreråds bestyrelsen ved næste valg. Det har været svært, 

at få bestyrelsen til at interesserer sig for det, der sker centralt på ældreområdet, - på trods 

af at vedtægterne blev ændret så der er fokus på alle niveauer, land, region og lokalt. Han 

bad Nordgruppen allerede nu overveje, hvem der skal stilles op i stedet til næste 

Repræsentantskabsmøde. 

Finn fortalte om nogle interessante Centrale analyser der er udkommet. Gode Ældreliv med 

trivsel og Sundhed, udgivet af Sundhedsstyrelsen, - De ældre patienter er indlagt i markant 

kortere tid, KL og Pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedssystem, udgivet 

af Danske regioner og KL med en Pixiudgave med anbefalinger. Alle analyserne udsendes 

sammen med referatet. 

:// Analyser vedlagt 

https://danske-aeldreraad.dk/aeldreradsvalg-forberedelse-afholdelse-og-opstart/


7. Orientering fra Ældrerådene 

Hvad sker der i din kommune? 

Helsingør: har lige udgivet en Seniorguide. Seniorrådet har sammen med Forvaltning, 

Plejehjem, TR og faglige organisationer med baggrund i ”TV2s Bag facaden” afholdt 

debatmøde med deltagelse af politikere, adm og ældrerådet, hvor man drøftede Værdighed. 

Derudover er busplanerne til diskussion, Ældrerådet er med i drøftelserne. 

Allerød: Har aflyst nogle møder og arrangementer pga. Covid-19. Det kunne ikke lade sig 

gøre at afholde virtuelle møder. Der har været besøgsrestriktioner på plejehjemmene, hvor 

besøg er foregået i telte. Skovtur og 50 års jubilæum blev aflyst pga Covid-19. Allerød 

seniorråd udgiver publikationer 2 gange årligt om senorrådet – i den forbindelse har de købt 

adresser hos KMD for at kunne sende dem ud til borgerne. Det har medført klager fra 

enkelte, der ikke ønskede at modtage dem. 

Halsnæs: I Halsnæs lukkede man for besøg på Plejehjemmene meget hurtigt uden at høre 

Ældrerådet. Ældrerådet fik i den forbindelse mange henvendelser pga. stort savn fra både 

beboere og ægtefæller. Halskov har heller ikke haft mulighed for at afholde virtuelle møder 

og har derfor aflyst flere møder. I stedet har formand/næstformand udarbejdet høringssvar, 

som har været rundsendt til medlemmerne for kommentarer – det har virket fint. Halsnæs 

har brugt AD media til at lave valgpjece for de opstillede. Der har ikke været 

budgetbesparelser på området. 

Hillerød: Har afholdt et par ældrerådsmøder i større lokaler. Presser på for at få 

fremmødevalg. Hillerød seniorråd har egen hjemmeside, hvilket ikke er lovligt efter ny 

lovgivning om udformning og tilgang. Det betyder at hjemmesiden må nedlægges og 

lægges  på kommunens platform. 

Gribskov: Har to grupper der tager sig af at følge med på Det nære sundhedsvæsen, 

Tilsynspolitik . Der har været mere end 1200 utilsigtede hændelser det sidste år, - det drejer 

sig mest om medicinhåndtering. 

Frederikssund: Vi har haft aflyst flere Ældrerådsmøder og et Borgermøde. Vi afholdt et 

møde med velfærdsudvalget i september kort tid efter udsendelsen ” Tv2’s Bag facaden”, 

hvilket fik Ældrerådet til at foreslå at der blev oprettet et klageråd, der også skulle 

indeholde en Whistleblower -ordning. Administrationen har kontaktet formanden for at 

høre hvad Rådet forestiller sig et klageRåd skal indeholde. 

Ældrerådet har tidligere foreslået at vi i Frederikssund skulle oprette et Forebyggelsesråd for 

ældreområdet- det arbejdes der videre med. 

Egedal: Arbejder med fremmødevalg. Ældrerådet har udarbejdet et dokument/arbejdspapir 

med et arbejdsgrundlag. Det er sendt til politikerne. Det lykkedes efter  at have afholdt et 

forsinket møde med Udvalget, at få taget besparelser på rengøring ud af budgetforslaget. 



Ældrerådet vil ændre tidspunktet for disse fællesmøder så de kan sikre at de får talt 

budgetforslaget igennem. 

Hørsholm: Personale og beboere er efter ”TV2s Bag facaden” blevet spurgt om servicen på 

plejehjemmene. 

Ældrerådet i Hørsholm har også fået henvendelser om indsatsen efter TV-udsendelsen 

Hørsholm kommune vedtager store besparelser på Ældreområdet- de vil tiltrække unge 

familier med børn. I Hørsholm taler man også om Sundhedshus, men uden om Ældrerådet. 

Fredensborg: Nyt demografireguleret budget- + 43 mio. kr. over de næste 4 år. Nyt pleje- 

Rehab-center med ny akutindsats. Alle plejehjemsbeboere og pårørende er tilbudt en 

samtale om Værdighed- god respons. 

8. Mødedatoer og værter i 2020 

Formanden udarbejder forslag til mødedatoer i 2021, når vi kender mødeplanen for 

Regionsælderådet. Halsnæs har tilbudt at tage 1. møde 

Rækkefølge for værtsskab. 

Halsnæs 

Gribskov 

Helsingør 

Hillerød 

Hørsholm 

Egedal. 

Fredensborg 

Allerød 

Frederikssund 

Værter i 2018: Fredensborg, Frederikssund, Hillerød, Allerød og Helsingør  

             Værter i 2019: Gribskov, Hillerød, Hørsholm, Egedal, Fredensborg 

Værter 2020: Allerød, Frederikssund. 

Værter 2021: Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød 

Regionsældrerådet Nordgruppen Regionsgården – 

lokale 

Vært 

05-02-20 04-02-20 H2 Allerød 

Aflyst Aflyst   



20-08-20 

1 deltager fra hver 

kommune 

Aflyst   

04-11-20 20-10-20 H2 Frederikssund 

 

 

9. Eventuelt 

Ingen kommentarer 

Referent Lissi Gyldendahl, Frederikssund 


