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 Referat 
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 31. januar 2022 

Der er et ekstra punkt til dagsordenen:  

Punkt 3.4 Danske Ældreråd. 

Referatet fra den 31. januar 2022 godkendes. 

 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen v/leder af omsorgscenter De Tre Ege og 

Nordhøj Bettina Wiegaard. 

Centerleder Bettina Wiegaard fortalte om organiseringen af omsorgscentrene i 

Frederikssund kommune. Der findes 5 kommunale omsorgscentre i 

kommunen. De Tre Ege og Nordhøj, som Bettina Wiegaard er leder for. 

Tolleruphøj og Solgården, som har Marianne Broby Andersen som leder, og 

Pedershave, som Anni Risager Svensson er konstituerede leder for frem til 

sommer. 

 

På De Tre Ege og Nordhøj er der 4 områdeledere, (to på hvert center), som 

hver har ansvaret for 20 – 24 pladser, og det er områdelederne, der har det 

daglige ansvar for medarbejderne.  
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 Referat 
Omsorgscentrene står lige nu for at genindføre klippekortordningen. Det 

betyder, at beboerne får en halv time hver anden uge, som de selv kan 

bestemme, hvad skal bruges til. Det kan være til en gå tur, indkøb, eller 

familiebesøg. Beboerne har mulighed for at spare timerne op, således de kan 

vælge aktiviteter af længere varighed. 

 

Omsorgscentrene har også tilbud til de særligt skrøbelige udeboende borgere, 

som ikke har mulighed for at benytte andre dagtilbud. Formålet er at bryde 

ensomheden for disse borgere, skabe relationer og være samme med andre. 

På Nordhøj kommer der 12 udeboende borgere på ugebasis, og ca. 25 borgere 

på De Tre Ege.  

 

Der er et stort spænd i alderen på beboerne på omsorgscentrene. 

Omsorgscentrene skal målrette deres indsats til borgere fra 50 til over 100 år, 

som tilhører hver deres generationer og har forskellige interesser. 

 

Omsorgscentrene gør derfor en stor indsats for at lære deres beboere og 

pårørende godt at kende. Omsorgscentret arbejder ud fra retningslinjen ”Det 

gode samarbejde med pårørende”, som er en retningslinje, der blev vedtaget 

af Velfærds- og Social og Sundhedsudvalget sidste år. 

 

Der arbejdes blandt andet med den gode indflytning til et omsorgscenter.  

Den ældre borger, og dennes pårørende, har ofte været igennem et presset 

forløb med sygdom og mange indlæggelser, inden borgeren flytter ind på 

omsorgscentret. 

 

En kontaktperson og sygeplejerske fra omsorgscentret vil før indflytningen 

komme på et hjemmebesøg for at hilse på borgeren og de pårørende. Besøget 

har til formål, at personalet lærer den kommende beboer at kende og hører, 

hvilke forventninger borgeren har, og samtidig kan fortælle om, hvordan 

indflytningen vil forløbe og skabe tillid. 

 

Den største udfordring på omsorgscentrene i dag er, at 2/3 dele af beboerne 

har kognitive vanskeligheder og svært ved at finde rundt m.v. og derfor 

kræver meget guidning.  Mange er stadig mobile og går derfor meget rundt og 

søger nogle gange væk fra omsorgscentrene og ud i trafikken. 

 

Borgerne har deres selvbestemmelsesret og har ret til at gå, men det kræver, 

at der er nogle der kan passe på dem, når de bevæger sig ud i samfundet. 

Nogle borgere er trafiksikre, men kan have svært ved at finde rundt, og der er 

det muligt at anvende et GPS-ur, som de fleste takker ja til at bruge. 

 

Men det handler også om at motivere beboerne til at blive på omsorgscentret 

og have fokus på, hvad den enkelte interesserer sig for og skabe nogle 

rammer og aktiviteter, så trangen til at søge væk mindskes.  

 

Omsorgscentrene har en læge tilknyttet, som kommer 1 gang om ugen. Det er 

med til at opspore tidlig sygdom, så som urinvejsinfektion, dehydrering m.v. 

og lægen holder i samarbejde med personalet løbende øje med, om der er 
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nogle forandringer i beboernes tilstand. 

 

Det er en udfordring at rekruttere medarbejdere til omsorgscentrene. 

Der arbejdes hele tiden på at motivere ufaglært personale, som har 

ansættelser på omsorgscentrene som ferieafløsere m.v., til at tage 

uddannelsen som SSH eller SSA. 

 

Der skal arrangeres åben hus arrangementer, hvor interesserede kan komme 

og tale med medarbejderne og beboere kan fortælle om livet på et 

omsorgscenter. 

 

Der er i øjeblikket ansat husassistenter til at forestå rengøringen i beboernes 

hjem således, at det frigør det faglærte personale til plejeopgaverne. 

 

Det er meget vigtigt, at medarbejderne kan tale dansk, men omsorgscentrene 

har gode erfaringer med at modtage sprogpraktikanter fra Jobcentret. 

 

Omsorgscentrene har også samarbejde med frivillige, som står for aktiviteter 

på omsorgscentrene, så som cykelture, fester, banko osv. Der holdes 4 møder 

pr. år for det frivillige personale, hvor der orienteres om, hvad der røre sig i 

huset og beboernes sammensætning. 

 

Omsorgscentrene er underlagt styrelsen for patientsikkerhed og arbejder med 

tilsyn på området, herunder om dokumentationen er i orden. Omsorgscentrene 

har egenkontrolfunktion i forhold til medicinhåndtering. 

 

Sygefraværet er højt på omsorgscentrene. Covid-19 har sin del af skylden, 

men personale har også været spændt ekstra hårdt for under pandemien og 

har været kørt trætte. 

 

Der er dog ny energi at spore nu, hvor foråret begynder, og det er til at se en 

ende på Covid-19, og der arbejdes med kompetenceudvikling for personalet. 

 

Sag nr. 3.1 Sagsfremstilling 
Ældreminister Astrid Kragh siger: Vi skal væk fra tanken om, at vi ved bedst 

på Christiansborg. Hun kalder den ældrelov, statsministeren bebudede i 

nytårstalen for at starte på et hvidt stykke papir. Et papir bygget på fornuft og 
faglighed. 

Den tidligere regering sagde, at det var det, den ville. Lige som regeringen før 

den, og den, der sad før den. 

Ja, faktisk har skiftende regeringer i de seneste 35 år sagt, at de ville 

afbureaukratisere den offentlige sektor, der var tynget af for mange krav og 

for tung dokumentation. Meld en regel og sæt fagligheden fri, har det lydt. 

Meget længe.  

Lissi er inviteret til et formandsmøde i Danske Ældreråd den 2. marts 2022 for 

at drøfte Danske Ældreråds input til ministeren ifm. en ny ældrelov. 

Fx hvordan sikres det, at kommunerne afsætter de nødvendige penge til 

ældreområdet? Herunder de mange penge der gennem de sidste to år er aftalt 

ifm. de årlige KL-aftaler og Finanslovene til at løfte området i forhold til den 
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demografiske udvikling? 

Rekrutteringsbehovet er stort i alle kommuner- hvordan får vi løftet dette? 

Indstilling: 
Ældrerådet drøfter forslag til indhold i ny ældrelov. 
Beslutning: 

Lissi har følgende input til ny ældrelov: 

• Pengene der bliver givet ud til kommunerne, som er tiltænkt ældre, 

skal også bruges på ældre. 

• Der skal ikke skæres så meget i kontrollen, at der ikke kan ske 

opfølgning 

• At der skal være et Bruger- Pårørenderåd, og der skal ske inddragelse 

af Bruger- Pårørende råd og Ældreråd. 

• Der skal være uafhængigt tilsyn. 

 

Ældrerådet havde en drøftelse omkring problematikken omkring beboere der 

er dør-søgende og om, hvorvidt det bør være lovligt, at kunne låse dørene 

eller give beboerne GPS på. 

 

 

Sag nr. 3.2 Opfølgning på møde med Ældre Sagen 

  

 Sagsfremstilling 
Ældrerådet afholdt møde med Ældre Sagen om fremtidigt samarbejde. 
Vi var enige om at fortsætte samarbejdet med de øvrige 
Ældreorganisationer, Ældre Sagen, Danske Seniorer og Faglige Seniorer, 
idet vi repræsenterer de fleste seniorer i kommunen når vi 
samarbejder. 
Vi drøftede bl.a. at reglerne for at hjælpe seniorer med økonomi er 
uklare, - kan man hjælpe i banken osv. Ligeledes drøftede vi om det 
kunne være en ide at lave et borgermøde om Dybendals fremtid- og 
hvilken betydning den kommende sundhedslov har på de opgaver 
Dybendal skal løse. 
Indstilling: 

Der skal udpeges – 2-3 repræsentanter til Styregruppen for 
Ældreorganisationernes samarbejde. 
Ældrerådets repræsentanter skal altid forlægge initiativer for 
Ældrerådet. 
Beslutning: 

Vicki Hansen, Jørgen Hansen og Lissi Gyldendahl udpeges som 

repræsentanter. 

 

 

Sag nr. 3.3 JS-brochure/ AD Medier 

Sagsfremstilling 

Som drøftet på sidste møde, har jeg lavet en aftale med JS Danmark om en 

virtuel fremvisning af brochuren den 28. marts kl. 10.15- 11.15. 

Det viser sig at jeg har talt med to forskellige firmaer- AD Medier har også 
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kontaktet mig. Han har sendt de brochure de tidligere har laver for os. 

:/brochure vedlagt 
Indstilling: 

Skal vi have lavet en brochure? 

Hvem af de to firmaer skal vi vælge? 

Beslutning: 

JS-brochure deltager virtuelt på næste Ældrerådsmøde. Der træffes herefter 

beslutning om, hvilket firma Ældrerådet ønsker at gøre brug af. 

 

 

Sag nr. 3.4 Danske Ældreråd 

Der er repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 9. maj og konference 

den 10. maj, som afholdes på Nyborg Strand. 

Lissi og Peter deltager og er stemmeberettiget, men andre medlemmer kan 

også deltage, hvis der er interesse for det. 

Lissi sender materialet om mødet og konferencen ud til Ældrerådets 

medlemmer, så alle har mulighed for at tage stilling til, om de vil deltage.  

 

Peter Møller og Lissi Gyldendahl skal på formand og næstformandskursus den 

4. april. 

 

 

Sag nr. 4 Økonomi v/ Kassereren Jørgen Hansen 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Beslutning: 

Ældrerådet har fået kommunens årlige tilskud på 83.000 kr. 

Hvis der skal udbetales kørselsgodtgørelse, må det meget gerne sendes til 

kassereren kvartalsvis. 

 

 

Sag nr. 5 Vedtægter 

Sagsfremstilling 

Ad-hoc gruppen har afholdt møde med administrationen om Ældrerådets 

forslag til Vedtægter for Seniorrådet. 

Der er kun forslået ændring af navnet og et par enkelte forståelsesrettelser. 

Vedtægterne skal til drøftelse på Omsorg og Ældres udvalg og derefter 

godkendes på Byrådsmødet. Vi forventer at det bliver i marts måned 2022. 

/: Bilag vedlagt 

 
Indstilling: 

Orientering 

Beslutning: 

Ældrerådet havde en drøftelse af formuleringen om enkeltsager i vedtægterne. 

Vedtægterne blev herefter taget til efterretning. 

 

Sag nr. 6  Forretningsorden 

Sagsfremstilling 
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Ad-hoc gruppen har udarbejdet et forslag til forretningsorden 

Indstilling: 

Forslaget drøftes og tages til efterretning. 

/: Bilag vedlagt 

Beslutning: 

Forretningsorden tages til efterretning. 

  

Sag nr. 7 Årshjul  

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Beslutning: 

Punktet Selvstyrende teams er på Ældre og omsorg´ dagsorden den 31. 

marts. 

Ældrerådet har et ønske om, at Hanne Larsen, som har fungeret som 

konstituerede leder for Døgnplejen siden oktober 2021, deltager i næste 

ældrerådsmøde og fortæller om implementering af selvkørende teams.  

 

Karina Buhl tiltræder som leder af Døgnplejen den 1. marts 2021. 

 

 

Sag nr. 8 Sager til høring 

Sagsfremstilling 

Omsorg og ældre 

Social og sundhed 
Indstilling: 

Høringssvarene drøftes på mødet 

Beslutning: 

Høringssvarene blev drøftet og godkendt. Lissi videresender høringssvarene til 

administrationen d.d. 

 

Lissi tilbyder at hjælp til de nyvalgte ældrerådsmedlemmer, således de bliver 

klædt på til at kunne udfærdige høringssvar til dagsordenspunkterne. 

 

 

Sag nr. 9 Møder ældrerådsmedlemmer har deltaget i siden sidste møde 

Sagsfremstilling 
Lissi, Peter og Lars har afholdt møde med Søren Kvistgaard den 8. 
februar vedr. vedtægtsændringerne. 
 
Der har været afholdt møde med Ældre Sagen om det fremtidige 
samarbejde. 
 
Indstilling: 
Beslutning: 

Taget til efterretning. 
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Sag nr. 10 Orientering fra andre fagudvalg 

Sagsfremstilling: 

Plan og teknik v/Lars Boe 

Klima, natur og energi v/Anne Mette Olsen 

Børn, familie og forebyggelse v/Vicki Hansen 

Job, erhverv og kultur v/Lis Olsen 

Unge, fritid og idræt/v/Lars Boe 

HAB: Lis Olsen 

Indstilling: 

Drøftes 

Beslutning: 

Lars Boe orienterer sig i Unge, fritid og idræt, men der er meget lidt der 

omhandler seniorer. Lars Boe efterspørger et overblik over, hvad der er af 

fritids- og idrætstilbud til seniorer. 

 

Lis Olsen / Job, erhverv og kultur 

Udvalget har et punkt på næste dagsorden der omhandler orientering om 

åbningstider for telefon og Borgercenteret. I sagsfremstillingen fremgår det, at 

normeringen i Borgercenteret i dag samlet er 25,7 årsværk. Ydelsesteamet, 

Administrativt team og Kontrolenheden har en normering på 19 årsværk. 

Frontbetjening og callcenter har 6,7 årsværk.  

Lis finder det kritisabelt, at der ikke kan ydes en bedre borgerbetjening af 

kommunen. Flere og flere ældre oplever, at de bliver afvist når de henvender 

sig om hjælp til digitale løsninger, og at de får en uvenlig betjening når de 

henvender sig i Borgercenteret. 

 

Klima, natur og energi v/Anne Mette Olsen 

Anne Mette orienterede om, at der på Klima, natur og energi er et punkt 

omhandlende frigivelse af midler til skift til el-biler. 

Døgnplejen skal konvertere til el-biler, da det er det område, hvor der kan 

indhentes den største CO2 reduktion i kommunen. Målet er at blive CO2 

neutrale i 2030 på kommunens bilflåde. 

 

 

Sag nr. 11 Sager til Nyhedsbrev, hjemmesiden, Facebook og evt. pressen 

Sagsfremstilling 

Beslutning 

 

Lige så snart at navneændringen til Seniorrådet er godkendt går Seniorrådet 

på Facebook.  

Peter Møller er redaktør på siden. Peter vil ligeledes udfærdige nogle 

retningslinjer for opslag på Facebook, om at holde den gode tone m.v. 

Er der noget der skal lægges op, så send det til Peter. 

 

Anne-Mette Olsen foreslår, at vi i nyhedsbrevet gør opmærksom på, 

Sundhedsstyrelsens 10 anbefalinger vedr. det at gå fra et aktivt arbejdsliv til 

pensionistliv. 
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Når Navneændringen er trådt i kraft kontakter Lissi pressen, og orientere om 

ændringen, og at Seniorrådet har fået en Facebook hjemmeside. 

Sag nr. 12 Eventuelt 

Styrelsen for patientsikkerhed har lanceret en kampagne der hedder ”Tryg 

ældrepleje”. Det er nu muligt, at indsende en digital bekymringsindberetning, 

hvis man oplever mangler i ældreplejen. Bekymringsindberetningerne kan føre 

til, at Styrelsen for patientsikkerhed vælger, at udfører et ekstraordinært 

tilsyn. 

Ældrerådet efterlyser oplysning om, hvad der er sket med den deltidsstilling, 

der skulle oprettes til at hjælpe borgere, når de skal flytte på plejehjem. 

Stillingen var en del af budgettet. Ældrerådet har ikke set stillingen opslået 

endnu, og tænker, at den medarbejder, der skal ansættes måske også kan 

hjælpe de borgere der har problemer med MitID og udbetaling Danmark.  

Administrationen har efter mødet oplyst, at stillingen er besat, og at ordningen 

har været i gang siden 1. januar 2022. Ordningen fremgår af kommunens 

hjemmeside.  

Gitte Broberg rykker Søren Kvistgaard for en dato, hvor Ældrerådet kan blive 

orienteret om økonomien på Ældreområdet. Søren Kvistgaard har efter mødet 

oplyst, at økonomien vil være et punkt på dialogmødet mellem Ældrerådet og 

Omsorg og ældre den 30. marts 2022. 

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Elværket. Lis Olsen deltager for 

Ældrerådet. 

 

Sag nr. 13  Næste møde 

Den 28. marts 2022 

 

Dato Måned Mødeleder 

31. Januar Lissi Gyldendahl 

28. Februar Jørgen Hansen 

28. Marts Lars Boe 

2. Maj Anne-Mette Olsen 

30. Maj Lis Olsen 

8. august Inga Helger 

5. september Vicki Hansen 

26. september Berit Stehr 

31. Oktober Peter Møller 

28.  November Jørgen Hansen 

   
 

 

 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/Boliger-til-aeldre-og-handicappede/hjaelp-i-forbindelse-med-flytning-til-aeldre--og-plejebolig
https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/Boliger-til-aeldre-og-handicappede/hjaelp-i-forbindelse-med-flytning-til-aeldre--og-plejebolig
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