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Nordgruppen: Ældreråd/Seniorråd i 9 kommuner 

 

Nordgruppens møde d. 7. marts 2022 – REFERAT 
 
Til stede: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød & Hørsholm 
Afbud fra Helsingør. 
Vært: Hørsholm, Referent Lisbet Schmølker (LS)) 
 
Finn bød velkommen, og informerede om opbygningen med to repræsentanter fra hvert Seniorråd 
(SR)/Ældreråd (ÆR)-> NORDGRUPPEN -> Regionensældreråd. -> Danske Ældreråd. 
Der har været valg i de fleste kommuner til SR/ÆR, derfor en del nye ansigter. 
Finn uddelte ”lovforslag om lov om ændring af Sundhedsloven” (sundhedsklynger) og anbefalede 
at vi hver gik hjem til vores kommuner fort at informere om lovforslagets eksistens, snart vedtaget 
af Folketinget (høringsmaterialet vedlagt som bilag. 
Hanne W (Hørsholm) redegjorde for Nordgruppen. 

1) Præsentations runde: 
Navneliste for Nordgruppens medlemmer til korrektion også sendt rundt 
 
2) TEMA: Hospice, ”Rudersdal Hospice Projekt” v. Thomas Bjørn Ipsen & Ib Hedegaard 
Sørensen. 
 https://hospicerudersdal.dk/ 
 
https://www.facebook.com/groups/392862495776653/?multi_permalinks=493642029032 
032&notif_id=1646731966584590&notif_t=group_activity&ref=notif 
 
Vigtigt at der bliver oprettet et hospice et sted i Regionen, der mangler pladser og kompetence til 
andre patientgrupper, såsom hjerte-, lunge- og nyresygdomme! Vigtigt at der er fokus på den 
palliative behandling /medicinsk behandling og kompetence på disse områder. Det vil være det 
første hospice med fokus på palliativ behandling indenfor andre patientgrupper end 
cancerpatienter. For øjeblikket er de fleste pladser på hospice forbeholdt cancerpatienter. 
Beliggenheden er endnu ikke bestemt, men at det bør være en nybygning, som egner sig til 
formålet. Der er taget kontakt til Rambøll 
Der var 60 fremmødte til valget. Der er nu 150 medlemmer i støtteforeningen i Hospicegruppen. 
Der er generalforsamling d. 27/4 i Glassalen i Birkerød. Der opfordres til at tegne et medlemskab 
Det regnes med et driftsbudget på ca. 25 mio kr./år. Der skal skabes samarbejde med de 
relevante patientforeningerne, (Lungeforeningen, Nyreforeningen, Hjerteforeningen o.l.) Der 
bliver taget kontakt til Christiansborg, da det på regionalt plan nok er svært at finde økonomi til 
projektet. Navnet på Det NY Hospice er som ”arbejdsnavn” er Hospice Øst. 
Tanken er at kompetencen skal løftes på den palliative behandling, evt. danne netværk, af 
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forskning på området, psykologer, sorg bearbejdning. Professionel indsats på uddannelse i palliativ 
behandling, videns center, rehabilitering, ”hjemmedød” under værdige former. 
Andre hospice på Sjælland: St. Lucas og Arresødal, Bandholm 
Et godt og solidt indlæg om projektet, meget inspirerende, som virkelig satte fokus på problemet. 
 
Afrunding af Finn, som opfordrede at vi hver især går hjem i vores kommuner i SR/ÆR og sætter 
HOSPICE på dagsordenen. Regionsældrerådet opfordres også til at tage det op. Finn tager det op i 
PIU (Patient Inddragelses Udvalget). Palliativt forløb bør også sættes ind i lov-bemærkningen.  

(Rudersdal-folkene har efterfølgende i høringssvar, mail til Sundhedsministeriet foreslået loven suppleret 

med tekst om palliative forløb – Regionsældrerådets FU har besluttet at tage temaet op ved et kommende, 

senere møde) 

3) Gensidig orientering fra ældrerådene/ seniorrådene 
 
Gribskov: Nyt Ældreråd, er ikke kommet helt i gang med kontakten til de relevante fagudvalg i 
kommunen. Budgettet vedtaget i hjemmeplejen, rengøring hver 14.dag. Privat firma stopper i 
kommunen, kommunen overtager hjemmeplejen 
 
Halsnæs: Nyt Ældreråd, 5 nye og 4 ”gamle”, er ved at lære hinanden at kende. Vil gerne arbejde 
mere proaktivt, tage ”egne områder op”(Demensområdet, værdighed i hverdagen”). Plejecentre 
knyttes tættere på den enkelte borger. Tilgængelighed (hvor henvender man sig?) 
”Rettidig Omsorg”- ydelser der hvor borgeren er. 
 
Hillerød: Nyt Ældreråd, 8 ”nye” og 1 ”gammel”. Vil gerne skifte navn til Seniorråd. Forvaltningen vil 
gerne lytte. 
 
Egedal: Nyt Ældreråd, 3 ”nye og 6 ”gamle”, Rådet er splittet 
 
Fredensborg: Nyt Ældreråd 3”nye” og 6 ”gamle”, vil lave ny forretningsorden. Fredensborg fik for 
8 år siden det første og stadig det eneste et Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen (se link om 
forebyggelse af faldulykker) https://fredensborg.dk/borger/traening-og-rehabilitering/undgaa-fald 
De har endnu ikke haft møder med de relevante fagudvalg i kommunen. 
 
Hørsholm: Har ikke haft Seniorrådsvalg i 2021, skal først have valg i efteråret 2022.Arbejder på at 
den kommende valgperiode bliver 3 år, så det kommer i synk med kommunalvalget fra 2025. For 
herefter at være en fireårig periode. Ellers fokus på Friplejehjem, og bofælleskaber f ældre. 
 
Frederikssund: Nyt Ældreråd, 6 ”nye” og 3 ”gamle”. Vil gerne skifte navn til Seniorråd. Godt og 
positivt ældreråd. Godt samarbejde med kommunens fagudvalg. Har haft opstarts seminar for det 
nye ældreråd. Alle plejecentre har problemer, både de kommunale og de private. – DER MANGLER 
KVALIFICERET PERSONALE! 
Kommunen har ansat en medarbejder til at tage sig/rådgive ægtepar, hvor den en forbliver i eget 
hjem, og den anden skal på plejehjem. 
 
Allerød: Nyt Ældreråd, 3 ”gamle” og 6 ”nye” (der var 17 kandidater). Fremmødevalg en 
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stemmeprocent på 62%, plejer at ligge på 70%. Har afholdt en række møder med de relevante 
fagudvalg i kommunen. Der har været nedskæring af buslinjerne! Det er vigtigt, også at se hvad 
der sker i fagudvalg som grænser op til de ældrepolitiske områder. 
Selvstændige plejehjem har været et centralt emne. 

4) Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 9.-10. maj -2022 
Fremlæggelse af forslag om fokus på palliativ behandling på ældreområdet, Hørsholm lover at tage 
dette op. 
. 
5) Nordgruppens vedtægter, behov for ændringer? 
Besluttet, at det fremlagte dokument ”forretningsorden” i stedet kaldes vedtægter. Vedtægterne 
blev vedtaget i den forelagte form. 
 
6) Konstituering af Nordgruppen, valg af formand & næstformand 
Valg til Formand og Næstformand; Som Formand blev Finn Kamper- Jørgensen valgt. Og som 
Næstformand blev Niels Bang-Ebbestrup valgt. 
 
7) Valg af to medlemmer til Regionsældrerådets Forretningsudvalg 
Nordgruppens Formand og Næstformand blev valgt 
 
8) Fastsættelse af datoer for kommende Nordgruppe møder i 2022 
Følgende datoer blev vedtaget 9.00 til 12.30: 
31/5 – Fredensborg er vært Tema: Fokus på ældreboliger 
13/9- Helsingør som mulig vært, Muligt tema: Sundhedshus 
15/11 Gribskov er vært 
 
Lisbet Schmølker 10-04 2022 

 

Bilag: 

Navneliste, Nordgruppens medlemmer 

Vedtægt for Nordgruppen 

Høringsmateriale: Ændring af sundhedslov: Sundhedsklynger 


