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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
3 42881/11 Åben Høringsudgave Styrket indsats for den ældre medicinske 

patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan - 

HoeringsudkStyrkIndsatsAEMP060411.pdf 

3 42880/11 Åben Høringsparter 

3 42878/11 Åben Høring vedr. Styrket indsats for den ældre medicinske patient - 

fagligt oplæg til en national handlingsplan - Høringsbrev 

DÆMP 060411.pdf 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. april 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 29. marts samt 18. april 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Vedr. referat af 29-03-2011, Pkt. 11 Opfølgning på sager fra de politiske udvalg, 

under emnet Kriterier og procedurer for plejeboliger: Der tilføjes "Ældrerådsmedlem 

Lars Bouet har et ønske om, at der kommer politikerrepræsentation i 

arbejdsgruppen, der skal lave forslag til forenkling af kriterier og procedurer for 

pleje- og ældreboliger". 

  

De to referater blev godkendte uden yderligere bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

3. Høring vedrørende Styrket indsats for den ældre 

medicinske patient 

 

Sagsfremstilling  

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af rådgivning fra Styregruppen for Den ældre 

medicinske patient og bidrag fra faglige arbejdsgrupper (nedsat til formålet), 

udarbejdet det faglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske 

patient. 

Det faglige oplæg til den nationale handlingsplan er udarbejdet på baggrund af et 

bredt ønske - såvel politisk som hos brugerne, sundhedsfaglige og administrativt - 

om at sikre kvalitet og sammenhæng i de ældre medicinske patienters forløb. 

Efter endt høring forventes det, at det faglige oplæg indgår i en politisk proces, hvor 

handlingsplanen forventes konkretiseret med mål og tidsplan for implementering. 

Høringsfristen er mandag den 2. maj 2011. 

  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/3801 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 26. april 2011 Side 5 af 9 

 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Ældrerådet drøftede høringsudkastet og var bl.a. inde omkring følgende 

problematikker: 

•        Hvordan sikrer man ajourføring af borgerens medicinkort, når der 

udleveres billigere kopiprodukter, som erstatning for den oprindelige 

ordinerede medicin. Det kan være vanskeligt for både borger og 

plejepersonale at bevare overblikket. 

•        Ved udskrivning af borger fra sygehuset til eget hjem, kan der gå op til 14. 

dage inden udskrivningsbrevet med medicinordination bliver sendt fra 

sygehuslægen til borgerens praktiserende læge. Giver risiko for 

fejlmedicinering i overgangsperiode. 

•        Fortsat udvikling og uddannelse af personalet – væk fra gamle 

plejehjemskulturer. 

•        Øget samspil/samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge og patient 

  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet bakker op om oplægget til en styrket indsats for den ældre medicinske 

patient, og ser frem til at rapportens anbefalinger føres ud i livet. 

  
Bilag  

Høringsudgave Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national 

handlingsplan - HoeringsudkStyrkIndsatsAEMP060411.pdf (dok.nr.42881/11) 

Høringsparter (dok.nr.42880/11) 

Høring vedr. Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national 

handlingsplan - Høringsbrev DÆMP 060411.pdf (dok.nr.42878/11) 

 
 

4. Opfølgning vedr. besigtigelse af plejeboliger i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Opfølgning vedr. Ældrerådets besøg den 18-04-2011 i boligerne på  

• Sct. Laurentiivej Centret  
• Ankermedet  
• Drachmannsvænget 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Efter en drøftelse af besigtigelsen og den seneste tids debat om ventelisten til 

plejeboliger i Skagen, besluttede Ældrerådet at sende en forespørgsel til 

Socialudvalget herom. 

  

Ældrerådet er klar over, at ventelisten til plejeboliger aldrig er statisk, men løbende 

ændres i takt med at boligerne bliver ledige, sammenholdt med det aktuelle antal 

ansøgere til en plejebolig.  Den seneste tids udmeldinger, hvor man med 2 ugers 

mellemrum taler om et antal ansøgere på ventelisten til en bolig i Skagen der går 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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fra 4 personer (jf. SOU notat af 6/4-11) til 13 personer (jf. avisartikel i Nordjyske 

den 19/4-11), skaber imidlertid forvirring omkring, hvordan disse tal er fremkommet, 

og Ældrerådet har et ønske om en klarificering i forhold til dette. Hvordan 

fremkommer disse tal og hvad er det egentlige behov? 

Af avisartiklen fremgår endvidere, at der vil være en plan klar til drøftelse i 

Socialudvalget i maj måned. Ældrerådet forventer at få planens forslag til høring 

inden godkendelsen i Socialudvalget. 

  

Der udarbejdes særskilt notat vedr. besigtigelsen. 

  

  

  

5. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget 

•         Aktuel plejeboligsituation i Frederikshavn kommune 

•         Embedslægetilsyn i plejeboliger 2010 

•         Kommunalt tilsyn i plejeboliger 2010 

•         Konvertering af ordinære plejeboliger til demensboliger 

•         Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til hjælp til borgere i 

plejeboliger 

   

Sundhedsudvalget –  

  

 Teknisk udvalg –  

  

 Plan- og Miljøudvalget –  

   

Kultur- og Fritidsudvalget -  

  

 Økonomiudvalget -  

  

  

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Socialudvalget:  

  

Vedr. aktuel plejesituation  

Der sendes forespørgsel til Socialudvalget jævnfør beslutning under pkt. 4. 

  

Vedr. embedslægetilsyn i plejeboliger 2010  

Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at Socialudvalget kan følge Ældrerådets 

bekymring om at den øgede detaljeringsgrad i de sygeplejefaglige optegnelser er 

en tidsrøver, der flytter fokus fra plejen af borgeren. 

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Vedr. Præcisering af kriterier og procedurer i forh old til hjælp til borgere i 

plejeboliger  

Socialudvalget har godkendt nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter fra Ældrerådet og fra Social- og sundheds myndighedsafdelingen 

med mulig adhoc deltagelse fra det politiske niveau. Myndighedsafdelingen 

indkalder til opstartsmøde i april måned 2011.  

Der er d.d. ikke indkaldt til opstartsmødet. 

  

  

Sundhedsudvalget samt Teknisk Udvalg:  

  

Vedr. præsentation af folderen ”Tilgængelighed for alle” samt høring af nyt 

gaderegulativ  

Der blev orienteret fra de 2 møder arrangeret at Handicaprådet samt Teknisk 

forvaltning. 

  

   
 

6. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

  

Temadag  

Invitation fra Eden Denmark vedr. Temadag den 08-06-2011 i Strib ”Hvordan 

inddrages Eden filosofien i plejecentrenes hverdag”. Senest tilmelding 27-05-2011. 

  

Mailservice 4/2011 fra Danske Ældreråd vedr.  

• Opfølgning på møder med formænd og næstformænd 

• Fortolkning af diætregler for ældreråd og handicapråd 

• Sundhedsprofilundersøgelse gennemført af regionerne og Statens Institut 

for Folkesundhed 

• Innovation i fællesskab – projekt i 6 kommuner vedr. velfærdsteknologi på 

ældreområdet 

• Hjælp til selvhjælp – med en rehabiliterende tilgang 

• Forsøg i Ældreområdet, Furesø kommune vedr. nedbringelse af antallet af 

klager fra borgere. 

• Vejledning om port til døren 

  

Årsberetning fra Socialudvalget samt Sundhedsudvalg et 

Ældrerådet har modtaget årsberetning fra henholdsvis SOU og SUU. Til omdeling 

på mødet. 

  

  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 26. april 2011 Side 8 af 9 

 

Information fra medlemmer: - 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

  

Vedr. Temadag  

I Jyllandsposten er der d.d. en artikel om Eden filosofien. Orientering herom ved 

Hanne Andersen.  

  

Vedr. Vejledning om Post til døren  

I Frederikshavn Kommune skal henvendelse om ansøgning ske til Borgerservice. 

  

Ny direktør for social, sundhed og velfærdsteknolog i 

Jes Lunde starter pr. 02-05-2011. Som en orientering til den nye direktør, har 

Ældrerådet udarbejdet et notat over aktuelle høringssager, som Ældrerådet har 

været involveret i gennem de sidste halve år. 

  

 
 

7. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældr erådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

•         Bruger- og pårørenderådene 

•         Sundhedsrådet 

•         Dialoggruppen Kappelborg 

•         Dialoggruppen "Længst muligt i eget liv" - fra passiv pleje til 

hverdagsrehabilitering. 

  

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

  

Vedr. bruger- og pårørenderådene  

Der blev bl.a. orienteret om følgende:  

 

• Bruger- og pårørerådene arbejder intens på at finde nye kandidater til 

opstilling ved valget i maj. Der er fortsat mange medlemmer der 

genopstiller til valget, men enkelte steder er der stor udskiftning i rådene 

pga. frafald af beboere. 

 

• Bruger- og pårørerådene på Ankermedet og Lindevej i Skagen ønsker at 

blive sammenlagt til ét fælles råd. Område Nord undersøger muligheden 

for dette. 

   

Der var ingen meddelelser fra øvrige råd og dialoggrupper. 

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 24. maj 2011. 

Gennemgang af erindringsliste for punkter til næste møde. (bilag eftersendes 

dagsordenen) 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

  

Punkt til næste møde: Mødekalender for 2. halvår 2011. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

9. Opfølgning vedr. ældreidræt 

 

Sagsfremstilling  

Opfølgning vedr. ældreidræt.  

Under punktet deltager Jørgen Christensen, formand for Ældreidrættens Samvirke. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Jørgen Christensen orienterede om Ældreidrætsdagen den 12-04-2011 i Arena 

Nord. Det overvejes om der skal laves et lignende arrangement i 2012. 

Vedtægten for Ældreidrættens Samvirke har gennemgået en revidering, hvor 

reglerne for ansøgningsberettigede, aflevering af regnskab mm. er blevet 

tydeliggjorte. Revideringen skal godkendes af Sundhedsudvalget. 

Reglerne skal være med til at sikre, at også de små ældreklubber rundt i 

oplandsbyerne kan bevilges en andel af tilskudsmidlerne. Ældreidrættens Samvirke 

vil arbejde på at "markedsføre" ansøgningsmulighederne i hele kommunen. 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 


