
Til: Social og sundhed 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 3. marts 2022 

Punkt Bemærkninger 

 21. Drøftelse af 
høringssvar til foranalyse 
for botilbudsplan 

27.57.00-G01-2-18 

Ingen kommentarer- Handicaprådets område 

 22. Beslutning 
vedrørende afvikling af 
ventelister i 
tandreguleringen 
(Budget 2022-2025) 

29.15.00-P05-2-21 

I Ingen kommentarer -ikke vores område 

 23. Beslutning om 
arbejde med 
effektiviseringspotentiale 
på det takstfinansierede 
område 

27.00.00-G01-81-20 

Ingen kommentarer -Ikke vores område 

24. Beslutning om 
udviklingsplan - 
Værestedet Livskilden 

27.03.00-A00-2-21 

Ingen kommentarer- ikke vores område 

 



25. Beslutning om 
afholdelse af 
dialogmøder med 
Handicaprådet 

27.69.48-G01-1-22 

Ingen kommentarer- ikke vores område 

26. Beslutning vedrørende program for 
kickoff i forbindelse med Sammen om 
sundhed 

29.00.00-P22-1-22 

Det at Frederikssund kommune vil implementere 
en samlet sundhedspolitik under navnet Sammen 
om Sundhed bakkes op af Ældrerådet. 
Kickoff-arrangementet er planlagt afholdt den 10. 
maj 2022 som et 3 timers arrangement, er ligeledes 
et godt initiativ.  
 
Der er programsat 7 indslag inkl. 2 spørgetider, 
hvilket er mange på så forholdsvis kort tid, og især 
2 punkter bør man være opmærksom på: 
Kl. 17.20 – 17.50 Præsentation af sundhedsprofil 
2021 for Frederikssund Kommune. 
Introduktion ved Anne Sofie Uhrskov, formand for 
Social og sundhedsudvalget/præsentation ved 
Sundhedsprofilteamet fra Region Hovedstaden, 
og  
Kl. 18.30 – 19.00 Præsentation af borgenes 
motionsvaner fra ”Danmark bevæger sig”, 
Introduktion ved formand for Unge, fritid og idræt 
Niels Martin Viuff/præsentation ved Professor 
Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed 
og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik 
på Syddansk 
Universitet. 
 
Ældrerådet er bekymret for at bl.a. de 2 nævnte 
punkter bliver for overfladisk sammenholdt med 
den korte tid til oplægsholderne. 
Det er fint at man med afsæt i nyeste data om 
borgernes sundhed i Frederikssund Kommune og 
drøftelserne på kickoff-arrangementet, til august vil 
præsentere et forslag til et tema for handleplan 
inden for Sammen om sundheds første tema: 
Sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
Ældrerådet ser frem til denne handleplan, og til at 
følge dens tilbliven.  
 



27. Beslutning om afholdelse af 
Sundhedsuge 2022 

29.00.00-P20-3-18 

Social og Sundhed skal på deres marts møde 
beslutte, om Frederikssund kommune skal afholdes 
en Sundhedsuge i 2022. Der har tidligere været 
afholdt Sundhedsuger, som desværre lig meget 
andet er blevet aflyst de sidste år grundet Covid 19. 
Ældrerådet syntes det ville være en god ide på ny at 
afholde en Sundhedsuge for alle aldersgrupper, 
hvor man vil komme med sundhedstilbud og 
sundhedsfremmende aktiviteter. Der er mange 
kommuner sætter udeliv, cykelture, overnatning i 
det fri på deres dagsorden ved tilrettelæggelsen af 
deres Sundhedsuge. Ældrerådet er selvfølgelig 
optaget af, at man tilrettelægger en del aktiviteter i 
behørig respekt for ældres alder. Det vil sige, at 
Frederikssund kommunes Sundhedsuge tilpasses 
alder, motorik og førlighed. 

28. Orientering om afslutning af 
Sundhedspolitikken 2015-2020(21)  

29.09.04-A00-1-20 

Som afslutning på sundhedspolitikken 2015-2020 
tog daværende social- og sundhedsudvalg 29/11-21 
en status på indsatserne i årsplan 2021. Her ønskes 
en status på ikke afsluttede initiativer. 
På området ”tobak” vil Frederikssund Kommune 
sammen med Campus udvikle en plan for 
forebyggende indsatser og behandlingstilbud 
vedrørende unges forbrug af snus. 
Vedrørende rygning vil Forebyggelse og Træning 
sikre, at 5% af rygerne i Frederikssund Kommune 
tager imod rygestoptilbud. 
Gratis nikotinsubstitution (plastre, sugetabletter 
tyggegummi) tilbydes fortsat sårbare borgere 
tilknyttet Livskilden og beboere på Klintegården og 
Skibbyhøj. 
Nævnte initiativer har haft en ringe tilslutning 
grundet COVID. 
Opsporing af rygestopvaner med tilbud om 
rygestop implementeres i Sundhedsplejen i første 
halvdel af 2022. 
På alkoholområdet implementeres 
handlevejledninger til at spotte tegn på 
alkoholforbrug ud over Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger samt behandlingsmuligheder i Center 
for Job og Rådgivning i første del af 2022. 
Systematisk screening i alkohol- og tobaksvaner er 
implementeret. 
Indsatserne samlet tages til efterretning 

 



På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand  

 


