
 

1/8 

 

Seniorrådet 

   

 

Referat fra møde 

Den 26. september 2022 kl. 9.00, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund    
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Peter Møller 

Jørgen Hansen 

Lars Boe 

Vicki Hansen - afbud 

Lis Olsen 

Anne-Mette Olsen 

Inga Helver 

Søren Holmgaard 

 

Referent: Mikkel Bille 

 

 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

2. Orientering fra Kommunen v/Christina Thanning fra Døgnplejen kommer og fortæller om den 

palliative indsats 

3. Orientering ved formanden 

Mundtlig orientering på mødet.  

3.1. Styregruppen for ældreorganisationerne holdt møde den 12. september 

3.2. Orientering fra afholdte møder i Nordgruppen den 13. september og i Regionsældrerådet den 15. 

september. 

3.3. Afrapportering fra regeringens nedsatte rådgivende panel og de tre ekspertgrupper. 

4. Økonomi ved kasserer Jørgen Hansen 

5. Sager i høring 

6. Møder seniorrådsmedlemmerne har deltaget i siden sidste møde 

7. Orientering fra fagudvalg 

8. Input til Nyheder, hjemmeside, Facebook og presse 

9. Årshjul 

10. Eventuelt 
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Dagsorden 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 5. september 2022  

Sagsfremstilling 
Indstilling: 

Dagsorden og referat godkendes 

Beslutning: 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Beslutning: 

Souschef i Døgnplejen Christina Thanning og konsulent Bettina Clauber Hoppe berettede om 

kommunens palliative indsats.  

 

Den palliative indsats strækker sig aldersmæssigt bredt. Borgerne har forskellige diagnoser, 

ressourcer og netværk. Indsatsen går ud på at sikre en værdig død i borgerens hjem. Der 

tages udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Borgere og pårørende inddrages så vidt 

muligt i hele processen. Indsatsen sikrer, at der kommer så få i hjemmet som muligt. 

Indsatsen skal sikre, at borgeren får den lindring, som borgeren har brug for.  

 

Seniorrådet ønskede desuden at høre mere om implementeringen af selvstyrende teams med 

inspiration fra ”den hollandske model”. Det blev aftalt, at det til foråret 2023 er meningsfuldt 

med et oplæg herom på møde i Seniorrådet. Døgnplejen skal således inviteres til at holde 

oplæg til foråret.  

 

Sag nr. 3  Orientering v/ formanden 

Sagsfremstilling 

11. - Brev om tilsyn sendt til Danske Ældreråd, Socialminister Astrid Krag samt udvalget for Ældre 

og omsorg. 

12. - Formanden er blevet kontaktet af Kim Kragh, der ikke kan forstå at han som privatborger 

har fået om annoncering i vores brochure. 

13. - Formanden er blevet kontaktet af Lind og Risør om vi kunne indgå et samarbejde i 

forbindelse med at få lov til at bygge et plejehjem/ældreboliger på en grund syd for Vinge.  

14. Ældrerådet fik også en henvendelse i sidste periode fra et andet byggefirma, som vi afviste, 

da det handler om at jorden ikke er med i kommunens udbygningsplaner. 
Indstilling: 

Til drøftelse 

Beslutning: 

Søren, Lis og Inga meldte sig til deltagelse i konference med Danske Ældreråd den 11. 

oktober i Ringsted, kl. 9.30-15.  

 

Brevet om tilsyn blev omtalt i Frederiksborg Amtsavis. Omsorg og ældre har valgt at tage 

brevet op på deres møde under meddelelser.  
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Sag nr. 3.1 Styregruppen for ældreorganisationerne holdt møde den 12. september. 

Sagsfremstilling: 

Vi evaluerede Borgermødet og aftalte at vi kontakter hinanden når /hvis der opstår sager vi 

med fordel kan lave Borgermøde om. 

: // referat vedlagt 

Indstilling: 

Til Orientering 

Beslutning: 

Mulighederne for lokale temamøder, eventuelt i samarbejde med Ældre Sagen, blev drøftet. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at afdække mulighederne herfor bestående af Lars, Inga 

og Anne-Mette. 

 

Sag nr. 3.2 Der har været afholdt møde i Nordgruppen den 13. september og i 

Regionsældrerådet den 15. september. 

Sagsfremstilling: 

På mødet i Nordgruppen var der oplæg om, Det kommende sundhedshus i Helsingør. 

Oplæg:  Hanne Vig Flyger: chefkonsulent og projektleder for indflytningen på det 

sundhedsfaglige og organisatoriske spor. 

Og, Hanne Sloth: afdelingssygeplejerske og leder af de regionale funktioner i Helsingør 

Sundhedshus. 

Sundhedshuset skal åbne i februar 2023. 

 

På mødet i Regionsældrerådet fortalte Udvalgsformand Marianne Frederiks om udvalgets 

arbejde og arbejdsområder. 

Ressourcedirektør Eskil Thuesen, Movia fortalte om trafik i Region Hovedstaden. 

  

Indstilling: 

I får tilsendt plancher og referater fra de to møder når de foreligger 

drøftes  

Beslutning: 

Lissi fremsender referat og plancher fra mødet i Nordgruppen, når dette foreligger.  
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Sag nr. 3.3 Afrapportering fra regeringens nedsatte rådgivende panel og de tre 

ekspertgrupper. 

Sagsfremstilling: 

Regeringen nedsatte i foråret 2022 et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der havde til 

formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Det rådgivende panel og de tre 

ekspertgrupper blev sammensat af repræsentanter fra centrale organisationer, forskere, 

medarbejdere og ledere med praksiserfaring fra ældreplejen samt pårørende og ikke mindst 

de ældre selv. Herudover har regeringen udpeget tidligere departementschef i Sundheds- og 

Ældreministeriet Per Okkels som formand til at stå i spidsen for arbejdet. De tre 

ekspertgrupper har som udgangspunkt behandlet tre centrale temaer i arbejdet: 

 ·Værdighed og retssikkerhed  

·Kvalitet og faglighed  

·Valgfrihed og selvbestemmelse 

:// Rapport vedlagt 

Indstilling: 

Til orientering og evt. drøftelse 

 

Beslutning: 

Ekspertgrupperne har peget på, at den nuværende visitationsmodel er tung, ufleksibel og 

ressourcekrævende, og der er peget på et behov for at sikre kvalitet og retssikkerhed på en 

anden måde. Ekspertgrupperne har foreslået, at en ny visitationsmodel fortsat skal tage 

udgangspunkt i et grundprincip om borgerens ret til hjælp efter behov, men at visitationen 

ikke – som det nuværende system – skal definere hjælpen i detaljer og konkrete, afmålte 

ydelser. 

 

Medarbejdere såvel som kommunale forvaltninger peger på, at der bruges uforholdsmæssigt 

meget tid på visitation og styring i hjemmeplejen. Erfaringer fra Holland, såvel som de 

foreløbige erfaringer fra Danmark [16], peger på, at både den faglige og den borgeroplevede 

kvalitet stiger, hvis hjemmeplejen og hjemmesygeplejen organiseres i faste teams. 

 

Det er foreslået, at det bør overvejes at ændre i klageadgangen, så fokus flyttes fra juridisk 

til faglig retssikkerhed. 

 

I ekspertgrupperne er der en bred opfattelse af, at der dokumenteres for meget. En vej til at 

nedbringe antallet af dokumentationskrav på pleje- og omsorgsområdet kan være at 

understøtte en ændret dokumentationskultur, sådan at der ift. pleje- og omsorgsopgaven for 

den ældre alene stilles krav om at dokumentere afvigelser i udførelsen af den hjælp, som 

borgeren er blevet tildelt. 

 

Det er påpeget, at det med fordel kan overvejes at sammenlægge ældretilsynet og det 

sundhedsfaglige tilsyn, der begge udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed, således at der 

fremadrettet kun er ét statsligt tilsyn. En sammenlægning og forenkling af de statslige tilsyn 

vil skulle udbores nærmere i samarbejde med relevante aktører, herunder Styrelsen for 

Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet. 
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Sag nr. 4  Økonomi v/ Kassereren Jørgen Hansen 

Sagsfremstilling 

Orientering på mødet 
Indstilling: 

Beslutning: 

På forrige møde fremlagde Jørgen forslag til korrigeret budget. Dette anses for vedtaget, hvis 

ikke der indkommer kommentarer hertil.  

 

Sag nr. 5  Sager til høring 

Sagsfremstilling 

Omsorg og ældre udvalget 

Social og Sundhedsudvalget 
Indstilling: 

Beslutning: 

Høringssvarene blev drøftet og rettes til med de på mødet faldne bemærkninger.  

 



 

 

6/8 

Sag nr. 6  Møder ældrerådsmedlemmer har deltaget i siden sidste møde 

Sagsfremstilling 

Tilbagemelding fra Pedershave 

Tilbagemelding fra Solgården 

Tilbagemelding fra Tolleruphøj 

Tilbagemelding fra De Tre Ege 

Tilbagemelding fra Nordhøj 

Tilbagemelding fra Attendo 

Andre møder 

 
Indstilling: 

Beslutning: 

Tilbagemelding fra Pedershave 

Peter har været til møde den 5. september for borgere og pårørende, hvor Mie Andresen og 

Paw Holze-Nielsen også deltog. Der var stort fremmøde og generelt udmærket stemning.  

 

Julie Kjellberg-Andersen er ansat som leder. Der er ansat 12 nye medarbejdere og der 

arbejdes på at skabe stabilitet i ledelsen i de respektive huse. Peter forventer at holde møde 

med Julie om den aktuelle status på Pedershave.  

 

Tilbagemelding fra Solgården 

Jørgen har været til pårørendemøde, hvor man introducerede et kommunikationssystem, 

DialogNet, hvor man blandt andet etablerer klynger af pårørende til den enkelte borger. 

Mødet var særdeles velbesøgt.  

 

Tilbagemelding fra Tolleruphøj 

Anne-Mette har været på besøg i forrige uge og skal igen den 5. oktober vedrørende 

førstesalen.  

 

Anne-Mette modtog igen henvendelse fra en borger, der oplever ikke at modtage 

tilstrækkeligt antal blebukser i forhold til borgerens behov.  

 

Der var kommet tilsynsrapport, hvor resultatet umiddelbart var tilfredsstillende.  

 

Tilbagemelding fra Nordhøj 

Det blev aftalt at Søren fremadrettet tager sig af møderne på Nordhøj. 

 

Julefrokost 

Seniorrådet afholder julefrokost mandag den 28. november 2022 på Gerlev Kro efter 

Seniorrådets møde. Søren bestiller bord.  
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Sag nr. 7  Orientering fra 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 
Økonomiudvalg og Byråd v/Lissi og Peter 
HAB: Lis Olsen 

 
Indstilling: 

Beslutning: 

Plan og teknik  

Busruten fra Skibby til Vinge nedlægges.  

 

Byrådet 

Har drøftet valgtilforordnede, herunder mulighederne for at dele vagter samt brugen af 

diæter.   

 

Lissi oplever udfordringer med at koble sig på Byrådets møder online.  

 

HAB 

Lis deltog i møde den 8. september. De mangler mennesker i bestyrelsen, ligesom der er 

udfordringer med økonomien.  

Sag nr. 8  Input til Nyheder, hjemmeside, Facebook og presse 

Sagsfremstilling 
Indstilling: 

Beslutning: 

Referaterne er ikke blevet lagt på hjemmesiden de seneste tre måneder. Disse vil blive lagt 

på.  

 

Der er behov for at tage nye billeder af Seniorrådet til hjemmesiden. Der tages billeder i 

forbindelse med udarbejdelse af brochure, som også kan bruges på hjemmesiden.  

Sag nr. 9  Årshjul 

Sag nr. 10  Eventuelt 

Sag nr. 11  Næste møde 31. oktober 2022 

Mie Andresen og en medarbejder fra Økonomi kommer og fortæller om den kommunale 

økonomi.  

 

Debataften om 10 årsplanen for psykiatrien afholdes den 10. oktober, kl. 19-21 på Elværket i 

Frederikssund. Flyer er vedlagt referatet.  

 

 

Mødeleder ved ordinære møder i 2022 fremgår af nedenstående tabel. 

 

Mødeleder ved ordinære møder i 2022 fremgår af nedenstående tabel. 

Dato Måned Mødeleder 

31. Januar Lissi Gyldendahl 
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Dato Måned Mødeleder 

28. Februar Jørgen Hansen 

28. Marts Lars Boe 

2. Maj Anne-Mette Olsen 

30. Maj Lis Olsen 

8. august Inga Helver 

5. september Peter Møller 

26. september Jørgen Hansen 

31. Oktober Vicki Hansen 

28.  November Lars Boe 

   

 


