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Nordgruppen: Ældreråd/Seniorråd i 9 kommuner 

 

 

Referat af møde Tirsdag d., 13. september 2022 kl. 9.00 – 12.30  

Lokale H3 Regionsgården, Hillerød.   Vært: Helsingør Seniorråd 

1. Tema: Helsingør nye sundhedshus – indflytning februar 2023 

Temaet blev præsenteret af Hanne Vig Flyger og Hanne Sloth. Power Point præsentationen vedlagt. 

Hanne Vig Flyger: Har siden januar 2019 været ansat som projektleder for det sundhedsfaglige og organisatoriske spor frem mod 
indflytning i det nye sundhedshus i Helsingør og har til opgave at sikre udvikling og fremdrift af de mange forskellige funktioner og 
aktiviteter, der skal flytte ind i sundhedshuset i januar 2023. Inden jeg kom til Helsingør Kommune var jeg ansat på Regionsgården 
og arbejdede med kvalitetsudvikling i almen praksis – og inden da har jeg været ansat som sundhedskoordinator og konsulent i 
både Fredensborg og Hørsholm Kommune. 

Hanne Sloth Wengel: Har været ansat siden juni 2022 som leder af de regionale funktioner i Helsingør Sundhedshus. Jeg er ansvar-
lig for mange af de praktiske opgaver der skal være på plads frem mod indflytningen i februar og kommer til at lede den daglige 
drift når vi åbner og bliver også regionens repræsentant i det daglige i Sundhedshuset. De seneste 5 år har jeg været afdelingssyge-
plejerske på det ambulante område. Senest 2 år på Herlev Gentofte hospital og inden da som afdelingssygeplejerske på Lunge- og 
Infektionsmedicinsk ambulatorie i Hillerød.   

De overordnede målsætninger for huset og dets funktion blev præsenteret. Idé-grundlaget om  
”det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” ligger bag disse målsætninger. Der sker en del-
vis udflytning af nuværende hospitalsfunktioner og -personale til både Helsingør og Frederikssund 
for at komme tættere på borgerne. Typisk vil specialister være bestemte ugedage hvert sted. Und-
taget er blandt andet operationer, kræft og andre lidelser, som kræver særlig dyrt udstyr, så det 
kun findes i Hillerød. Kommunale funktioner og en række private aktører findes i huset. Der findes 
endvidere midlertidige opholdspladser med senge. 

Plantegningen viser, hvordan det store hus rummer mange funktioner fordelt på fire huse og 2-3 
etager. Der vil være cirka 250 ansatte, eget produktionskøkken og gode parkeringsforhold tæt på – 
og bus næsten til indgangen. Mødelokaler kan også bruges af for eksempel patientforeninger. 
Men på grund af zoneloven skal man over i indkøbscentret for at komme på apoteket. 

Der var mange spørgsmål og kommentarer og stor tilfredshed med de to Hanners engagement og 
ambitioner om tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. 

Det blev nævnt at Sundhedsstyrelsen aktuelt har en publikation på vej med rådgivning om funktio-
nen af ”Nærhospitaler” – en vejledning som kan inspirere til videreudvikling de kommende år sam-
men med udviklingen af sundhedsklynge Nord omkring Nordsjællands Hospital. 
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2.  Status over 2 love/bekendtgørelser: Sundhedslov med sundhedsklynger 

(bekendtgørelse) – Ny Ældrelov 

Bekendtgørelse af sundhedsloven vedr. udviklingen af de nye sundhedsklynger er netop publiceret. 
Vedlagt som bilag. Loven er trådt i kraft pr. 1. juli 2022. Ældrerådene/Seniorrådene bør interessere 
sig for hvorledes kommunens borgmester rådgives i den politiske styregruppe for Nordklyngen 
samt sikre sin mulighed for at blive informeret og rådgive på ældrebefolkningens vegne. 

Den forventede nye sundhedslov baseres bl.a. på Okkels-udvalgets redegørelse – vedlagt. Måske vil 
det kommende Folketingsvalg udsætte lovens vedtagelse. Nordgruppen kan drøfte loven og dens 
konsekvenser når den foreligger. 

3. Rundgang med beretninger fra de enkelte ældreråd/seniorråd 

Der var kommentarer til den aktuelle budgetlægning fra alle kommuner. Flere ældreråd udtrykte 
bekymring for nedskæringer – værst i Allerød, hvor Seniorrådets budget måske tænkes 
fjernet. ”Rundgangen” omkring bordet kom meget til at handle om kommunernes 
budgetforhandlinger, der flere steder truer basale velfærdsgoder 

Betydningen af demografireguleret budgetlægning blev understreget i debatten 

 Frederikssund berettede, at det er lykkedes at få hævet ældreområdets budget med 25 millioner 

efter en grundig analyse, der dokumenterede et tilsvarende underskud på driften. Seniorrådet har 

selv et årsbudget på næsten 200.000 kroner og ser lyst på den økonomiske status. 

Til gengæld kommer der mange klager over et privat plejehjem, hvor der er alvorlige skavanker i 

både bygning og pleje. Byrådet bestilte et bekymringstilsyn hos Patientklagenævnet, men det 

faldt ”smukt” ud, da plejehjemmet fik to ugers varsel – nu går seniorrådet direkte til ministeren for 

at få indført uvarslede tilsyn. Vi aftalte, at kommunal Tilsynspolitik kan  blive tema eller 

dagsordenspunkt på et af de kommende møder. 

Der har været borgermøde om fremtiden for Frederikssund Sygehus. Præsentationen fremtrådte 

usikkert – Ikke samme klarhed som ved Helsingørs sundhedshus 

I Gribskov er der forslag om at nedlægge Movia Flextur, og samtidig har Movia fremlagt et 

sparekatalog, der reducerer eller helt fjerner flere livliner til de små bysamfund og landområder. 

Det var også oppe på det regionale ældrerådsmøde i samme uge, hvor Movia deltog. 

Halsnæs kommune har ændret medlemmer af Nordgruppen, jf. revideret medlemsliste. Nyt 

medlem er Margrethe Vilholt.  

Brugerråd ved institutionerne er tidligere nedlagt og ikke genoplivet. Man arbejder fortsat for 

brugerråd. Der arbejdes med lysbesparelser i kommunen. Samarbejde med handicaprådet er 

under udvikling. 

Helsingør har flere nye plejehjem på bedding: I Hornbæk har OK-Fondens nye plejehjem 

Hornbækhave afløst Bøgehøjgaard, hvor der nu bor ukrainske flygtninge, og snart åbner et privat 
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plejehjem i det tidligere hospital, hvor der er ved at opstå et helt nyt bykvarter, blandt andet med 

spændende bofællesskaber. Desuden skal der bygges endnu et plejehjem i Espergærde, hvorefter 

der for en tid er pladser nok – bortset fra, at yderligere 50 ældre og handicappede får så meget 

hjemmehjælp, at det ville være billigere at tilbyde plejehjem. 

Helsingør kæmper også med busbesparelser og manglende offentlige toiletter. 

Hørsholm er konfronteret med meget store besparelser. Seniorrådet har selv foreslået at tage 

rengøring helt ud af hjemmeplejens opgaver. Det skal hjælpe med at løse problemerne med 

mangel på uddannet personale. Alternativet er rengøring kun hver fjerde uge via visitation, 

inklusive tømning af skraldespande og papirkurve. 

Hørsholm har snart valg til seniorrådet, og det bliver med afstemning per brev. Seniorrådet håber 

at få fremmødevalg i fremtiden samtidig med kommunevalgene. 

Fredensborg har fået ny formand, Charlotte Poulsen. Byrådet har ansøgt om at blive officiel 

Velfærdskommune på ældreområdet med en slags frikommune-status. Byrådet har også besluttet 

ikke selv at bygge nyt plejehjem, men i stedet købe sig til pladser andre steder. Inspirationen fra 

sidste Nordgruppe-møde om seniorbofællesskaber formidlet med succes til Byrådet, der nu er 

imødekommende på området. 

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen har vedtaget fokuseringer på fysisk aktivitet, mænds 

sundhed og afklarende samtaler i kommunen ved kronisk sygdom 

I Allerød har kommunen ikke haft held med at styre sin økonomi, der er udhulet af blandt andet 

corona. Selv 50.000 til seniorrådet vil man skære væk. Man planlægger at spare buslinjen mellem 

Lynge og Hillerød væk.  

Nyt friplejehjem er på vej. 

Hillerød har hele to projekter Generationernes Hus undervejs – et i Skævinge og et ved det nye 

hospital, hvor der skyder en ny bydel op. Så der er gang i tingene og også styr på økonomien. 

 Der er tilfredshed med nye teams, der arbejder i klynger på hjemmeplejeområdet. 

Egedal skal også spare bl.a. på rengøring. Man er meget utilfreds med en for kort høringsfase for 

budgetter - kvalificeret tilbagemelding kræver mere tid. Der er etableret et nyt informationsblad til 

ældre: ”Vi seniorer”. 

Man arbejder for etablering af ”non-profit” plejehjem. 
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4. Næste Nordgruppemøde: tirsdag den 15. november.  

Allerød tilbød at været vært. Tema aftales efterfølgende. 

5. Eventuelt  

Gribskov vil gerne efterfølgende være vært og fokusere på demens. Oplægsholder skal briefes. 

Det aftaltes at formanden foreslår datoer for møder i 2023 for Nordgruppen – og at medlemmerne 
melder tilbage. 

 

Referat: Pernille Hermann og formanden 

 

 

 

 

 

Bilag 

- Helsingør sundhedshus – power point præsentation af foredragsholderne 

- Revideret medlemsliste, september, for Nordgruppen 

- Bekendtgørelse om sundhedsklynger (bekendtgørelse 1248 fra 5.9.2022) 

- Okkelsrapporten – opsamling på udvalget bag ny ældrelov 

- Sundhedsstyrelsens faglige publikation om nærhospitaler 

 


