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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
5 6817/11 Åben Bilag til ældrerådsmøde 250111 vedr. madordning i 

plejeboliger 

6 5154/11 Åben Tids- og procesplan for ældreområdet 

6 7876/11 Åben Revideret tidsplan for Handicapområdet 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

 

 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 11. januar 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

 

 

3. Embedslægetilsyn i plejeboliger 2010 

 

Sagsfremstilling  

Drøftelse af indkomne tilsynsrapporter fra Embedslægerne Nordjylland 2010. 

Ældrerådet behandlede i august måned rapporterne fra tilsyn gennemført i årets 

første to måneder. De resterende rapporter er indkommet i november og december 

2010. 

  

Følgende bilagsmateriale er udsendt til Ældrerådet:  

  

•         Tilsynsrapport Abildparken, Frederikshavn, den 20-10-2010 samt 

overordnet konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Søparken, Frederikshavn, den 18-10-2010 samt overordnet 

konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Bangsbo Leve-Bo, Frederikshavn, den 21-10-2010 samt 

overordnet konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Caspershus, Frederikshavn, den 23-08-2010 samt 

overordnet konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Strandgården, Strandby, den 14-10-2010 samt overordnet 

konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Ankermedet, Skagen, den 11-10-2010 samt overordnet 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 10/2439 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Drachmannsvænget, Skagen, den 13-10-2010 samt 

overordnet konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport Ålbæk Plejeboliger, den 13-10-2010 samt overordnet 

konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport fra Lindevej, Skagen, den 11-10-2010 samt overordnet 

konklusion fra afkrydsningsskema 

•         Tilsynsrapport vedr. Opfølgende Besøg Præstbro Ældrecenter, den 18-11-

2010 

•         Tilsynsrapport vedr. Opfølgende Besøg Dybvad Ældrecenter, den 18-11-

2010 

•         Tilsynsrapport vedr. Opfølgende Besøg Sæby Ældrecenter, den 12-11-

2010 

  

Under punktet deltager fra Ældreafdelingen områdelederne Mette Sole, Hanne 

Holmberg og Ingeborg Buus samt IT-omsorgsmedarbejder Bente Bjørn fra område 

Syd, til en dialog om tilsynsrapporterne. 

  

Forvaltningen har ikke modtaget den samlede årsrapport 2010 fra Embedslægerne 

Nordjylland, hvorfor behandlingen i Socialudvalget er udsat til marts måned. 

Ældrerådets endelige høringssvar udarbejdes på møde den 22. februar 2011, hvor 

årsrapporten forventes af foreligge. 

  

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Bente Bjørn orienterede om CSC-omsorgsjournalen, og man drøftede systemets 

styrker og faldgruber, set i forhold til plejepersonalets anvendelse af systemet som 

dokumentations- og arbejdsredskab. 

Områdelederne orienterede om arbejdsgange i forhold til udarbejdelse og 

opdatering af de sundhedsfaglige instrukser, som Sundhedsstyrelsen stiller krav 

om, samt om forskellige eksempler til belysning af krav til detaljering i de 

sygeplejefaglige optegnelser. 

Ældrerådet fik et godt indblik i arbejdet der ligger bag dokumentation af plejen for 

beboere i ældreboliger, herunder den daglige ajourføring af omsorgsjournalen. 

Ældrerådet afventer årsrapporten fra Embedslægerne Nordjylland inden 

høringssvar udarbejdes. 

  

 
 

4. Tilsynsbesøg på de kommunale og selvejende enhed er 

indenfor ældreområdet 2010 

 

Sagsfremstilling  

Drøftelse af indkomne tilsynsrapporter fra de kommunale tilsynsbesøg i 2010 

gennemført af firmaet Revas Aps. Ældrerådet behandlede i august 2010 rapporter 

indkommet i 1. kvartal og efterfølgende rapporter fra 2. og 3. kvartal på møde i 

december 2010. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 10/1287 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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De resterende rapporter omhandler: 

• Uanmeldt tilsyn Drachmannsvænget, Skagen, den 27-10-2010  
• Anmeldt tilsyn Lindevej, Skagen, den 27-10-2010  
• Uanmeldt tilsyn Abildparken, Frederikshavn, den 16-10-2010  
• Anmeldt tilsyn Rosengården, Sæby, den 31-08-2010  
• Anmeldt tilsyn Ankermedet Ældrecenter, Skagen, den 08-03-2010  
• Anmeldt tilsyn Strandgården, Strandby, den 23-02-2010  
• Anmeldt tilsyn Caspershus, Frederikshavn, den 10-11-2010  
• Anmeldt tilsyn Dybvad og Præstbro Ældrecenter, den 02-09-2010  
• Uanmeldt tilsyn Søparken, Frederikshavn, den 16-10-2010  

Forvaltningen har ikke modtaget den samlede årsrapport 2010 fra Revas Aps, 

hvorfor behandlingen i Socialudvalget er udsat til marts måned. Ældrerådets 

endelige høringssvar udarbejdes på møde den 22. februar 2011, hvor årsrapporten 

forventes af foreligge. 

  

Tilsynsrapporterne er udsendt som bilag. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Rapporterne blev drøftet. Ældrerådet afventer årsrapporten fra Revas Aps inden 

høringssvar udarbejdes. 

 
 
 

5. Oplæg til revidering af notatet "Kriterier og pr ocedurer for 

plejeboliger" 

 

Sagsfremstilling  

Bestiller- og Myndighedskontoret er i gang med en tilretning af notatet vedr. 

”kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger”, således at et nyt oplæg, hvor 

oplysninger om de tre madordninger indgår, kan præsenteres for Socialudvalget 

den 02-02-2011. Dette betyder, at arbejdet, der foregik omkring etablering af en ny 

madordning 2 vil blive indarbejdet i notatet. Der foreligger allerede brochurer 

omkring madordning 2, som borgerne har fået udleveret, og det er primært disse 

oplysninger, der indskrives i notatet, således at oplysningerne om de tre 

madordninger samles ét sted. Der vil således ikke blive ændret i den øvrige tekst i 

notatet ”kriterier og procedurer for plejeboliger”. Der er udelukkende tale om en 

redigering af notatet, således at dette svarer til de ændringer, der tidligere er 

foretaget vedr. madordning 2 – som blev besluttet på socialudvalgsmødet den 10-

06-2009.  

  

Det endelige oplæg forventes færdig den 24-01-2011, hvorefter det fremsendes til 

høring i Ældrerådet. 

  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 09/3978 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Forslag til præcisering af "Kriterier og procedurer i forhold til hjælp til borgere i 

plejeboliger" blev omdelt til Ældrerådet på mødet. Ældrerådet finder denne 

arbejdsform uden forberedelsestid uacceptabel, og kan ikke afgive noget egentligt 

høringssvar. Ældrerådet har skimmet materialet igennem og konstaterer, at der 

tilsyneladende ikke er sket nogen forenkling af reglerne, men en sammenskrivning 

af allerede eksisterende ordninger. Her henviser Ældrerådet til tidligere dialog med 

udvalgsformanden på møde den 02-11-2010, citat: ”Ældrerådet efterlyser en 

forenkling af reglerne, så kriterierne for de 2 boligtyper ældrebolig/plejebolig bliver 

tydelig. Specielt bliver reglerne uklare når boligtyperne kædes sammen med, hvilke 

madordninger der er gældende. Her skrider termerne, og der er efter Ældrerådets 

opfattelse alt for mange undtagelser og ”specielordninger”.  

Ældrerådet mener fortsat, er der bør ske en forenkling af reglerne, og ønsker et 

dialogmøde med udvalgsformanden samt repræsentanter fra Socialudvalget og 

Myndighedsafdelingen til en drøftelse af emnet. 

  

 
Bilag  

Bilag til ældrerådsmøde 250111 vedr. madordning i plejeboliger (dok.nr.6817/11) 

 
 

 

6. Orientering om tids- og procesplan vedr. udarbej delse af 

Socialplaner på ældre-, handicap- og psykiatriområd et 

 

Sagsfremstilling  

Jørgen Tousgaard og Birgit Hansen, S har fremsat følgende forslag 

til Socialudvalget: 

  

"Socialudvalget bør snarest i gang sætte et arbejde med udarbejdelse af 

socialplaner på Ældre-, handicap- og psykiatriområdet. 

  

Planerne skal indeholde værdier og visioner samt de konkrete mål for de enkelte 

områder. 

Socialplanen skal udarbejdes på baggrund af en proces med bred inddragelse af 

borgere, pårørende og interesseorganisationer – bl.a. via tre dialogmøder. 

  

En Socialplanen er udtryk for visioner, ønsker og planer i forhold til Socialområdet, 

og skal tegne et billede af, både hvordan området ser ud i dag, og hvordan vi 

ønsker, det skal udvikle sig de kommende år. 

  

Planen skal pege på indsatsområder, hvor formålet både er at forbedre service og 

kvalitet, at effektivisere og rationalisere tilbuddene og endelig at fastholde et godt 

arbejdsmiljø med stor faglig udvikling. Alt sammen til glæde for ansatte og 

borgere." 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 10/9642 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU 
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Forvaltningen deltager i behandlingen af punktet v/Ann Liljenberg med henblik på 

udarbejdelse af oplæg til kommende møde. 

  

Supplerende sagsfremstilling den 19. januar 2011  

Tids- og procesplan for revision af socialplanen på ældreområdet fremsendes 

til orientering i Ældrerådet. Under punktet deltager Hanne Bjørnlund, Ann Künell 

Liljenberg samt Nikolaj Kramer for en dialog omkring revidering af socialplanen. 

Ældrerådet opfordres til at komme med input til væsentlige indsatsområder på 

ældreområdet i det kommende år. 

  

 

Indstilling  

Til drøftelse 

 

Beslutning Socialudvalget den 29. september 2010  

Forvaltningen udarbejder en proces- og tidsplan til næste møde. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 3 . november 2010  

Som aftalt på sidste Socialudvalgsmøde har forvaltningen udarbejdet et udkast til 

tids- og procesplan for revisionen af socialplanerne. 

  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 3. november 2010  

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til drøftelse og godkendelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Godkendt med de faldne bemærkninger. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 1 2. januar 2011  

På grund af personalemæssige ændringer har det været nødvendigt at lave en ny 

tidsplan. 

 

Indstilling - Socialudvalget den 12. januar 2011  

At ny tidsplan godkendes. 

 

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2011  

Godkendt som indstillet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Den tidligere udviklingsplan på Ældreområdet er udløbet med udgangen af 2010. 

Tids- og procesplanen for revision af planen blev drøftet. Ældrerådet finder 

tidsplanen stram, set i forhold til de mange interessenter der skal involveres, for at 

få det mest optimale udgangspunkt ved valg af indsatsområder. 
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Ældrerådets overvejelser og input til indsatsområ der:  

•        Debat/dialogmødet der ifølge tidsplanen påtænkes afholdt i marts måned 

for borgere, medarbejdere m.fl. bør afvikles mere end ét sted. Det optimale 

vil være et møde placeret i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. 

Vil sikrer at borgere uden egen bil, har mulighed for at deltage. 

•         Det anbefales, at man går i dialog med boligforeningerne om kommende 

renoveringer af lejligheder, så man generelt gør boligerne egnede til ældre- 

og handicappede. Hvordan vil ældre bo i fremtiden? 

•         Udvikling i bo- og dagtilbud samt aktivitetsområdet. Hvordan får vi udviklet 

dette område i den rigtige retning. Hvilke typer af borgere ser vi i 

fremtiden? 

•        Man bør tænke sundhedstilbuddene ind i socialplanerne - f.eks. 

Ældreidræt 

•         De årlige ”Informationsmøder for nye 75-årige borgere” bør indtænkes i 

forbindelse med formidling af socialplanen.  

•         Der er et generelt behov for en formidling af oplysninger om fleksibel 

hjemmehjælp mm. til gruppen af ældre. Det er først den dag man står med 

behovet, man hæfter sig ved den information der gives. 

•         Opsøgende arbejde: Tilbud om forebyggende besøg ved ældre over 75 

fravælges af borgere der egentlig har behov herfor. Kan vi gøre det bedre? 

•         Mange ældre står med store problemer omkring forståelse af økonomiske 

forhold ved tab af ægtefælle. Hvordan synliggør vi, hvor man kan 

henvende sig og få hjælp – herunder økonomisk værge mm..  

•         Øget samarbejde med frivillige organisationer 

•         Ældre med anden etnisk baggrund 

•         Hvordan sikrer man, at man når ud til beboere i plejeboliger ifth. input om 

indsatsområder i socialplanen – påtænker man at spørge bruger- og 

pårørenderådene? 

•         Udvikling ifht. ældres brug af IT. Hvordan sikrer vi at alle kan følge med i 

udviklingen med selvbetjening over nettet osv.. 

•         Navnet på udviklingsplanen ”socialplan/manifest” er ikke særlig 

”opmuntrende”. Kan der ikke findes et mere spændende og inspirerende 

navn, der sender et mere positivt signal? 

  
Bilag  

Tids- og procesplan for ældreområdet (dok.nr.5154/11) 

Revideret tidsplan for Handicapområdet (dok.nr.7876/11) 
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7. Orientering fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

  

Ældre hjælper Ældre 

Ældrerådet har modtaget informationsmateriale fra foreningen, der opfordrer til at 

man bruger foreningens tilbud om "vennetjenester til ældre i Frederikshavn og 

omegn". 

  

Rehabiliteringsprojektet ”Længst muligt i eget liv”  

Ældrerådet er blevet bedt om at udpege 2 personer til at deltage i arbejdsgruppe i 

forbindelse med projektet. Fra Ældrerådet deltager: Hanne Andersen samt Chris 

Sørensen. 

  

Informationsmøde for nye 75-årige borgere  

Mødet holdes den 03-05-2011 kl. 14-16 i Arena Nord. 

Det vedtages at Chris Sørensen deltager med orientering om ældrerådsarbejdet. 

  

Kursustilbud fra Danske Ældreråd  

Tirsdag den 22-03-2011 i Åbybro kl. 8.45 – 16.00 ”Ældrerådets synlighed og 

medier – hvordan præsenterer Ældrerådet sine budskaber”, ved journalist og 

kommunikationsrådgiver Kim Tverskov 

Program findes på Danske Ældreråds hjemmeside.  

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

 

 

8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 22. februar 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. januar 2011  

Erindringsliste for aktuelle sager og punkter til kommende møde blev revideret. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

  

 


