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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. august 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Under pkt. 8 informeres om sager fra de politiske udvalg 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

   

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 

2. Godkendelse af referat  

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 28. juni samt ekstraordinært møde den 9. 

august 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Referaterne blev godkendte inklusiv referat fra møde den 24. august 2011. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 

3. Høring af nyt gaderegulativ 

 

Sagsfremstilling  

Teknisk Service fremsender forslag til nyt gaderegulativ i Frederikshavn Kommune 

til høring i Ældrerådet. 

Bilagsmateriale er udsendt på mail den 30-06-2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Høringssvar: 

Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar i forhold til regulativets version 2.1. 

Ældrerådet konstaterer, at der i den nye version fortsat kun tillades taxakørsel i 

gågaden i Skagen. Ældrerådet anbefaler at ordningen udvides til også at omfatte 

gågaden i Sæby og Frederikshavn. 

Samtidig peger Ældrerådet på problemet med nedlæggelse af P-pladserne på 

Sæby Torv i sommerperioden. 

Helårs P-pladser på torvet i Sæby samt tilladelse til taxakørsel med lav hastighed i 

de 3 byers gågader vil øge handlemuligheden betydeligt for ældre 

gangbesværede.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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4. Høring af Anbefalinger for den palliative indsat s 

 

Sagsfremstilling  

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den palliative 

indsats”  

Sundhedsstyrelsen har udsendt ”Anbefalinger for den palliative indsats” til en bred 

kreds af høringsparter, herunder Frederikshavn Kommune. Anbefalingerne sendes 

hermed til høring i Ældrerådet. Fristen for at indsende høringssvar er tirsdag d. 30. 

august 2011. 

  

Sundhedsstyrelsen skriver; ”at det overordnede formål med anbefalingerne er, at 

medvirke til at løfte kvaliteten af den palliative indsats i Danmark overfor 

mennesker med livstruende sygdomme (uanset diagnosen) og deres pårørende. 

Anbefalingerne fokuserer primært på organisation og faglig udvikling af den 

palliative indsats”. 

  

Palliativ indsats (lindrende) har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og 

familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, 

ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar 

vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, 

psykosocial og åndelig art.  

  

Målgruppen er således alle borgere som lider af en livstruende sygdom – men 

traditionelt har den specialiserede palliative indsats, det vil sige palliative 

specialafdelinger, hospice og palliative teams, været rettet mod cancerpatienter (96 

%). Patienter med andre livstruende sygdomme har ofte fået deres palliative behov 

dækket som led i den almindelige lægelige pleje og omsorg – men området har 

ikke haft megen bevågenhed. Med anbefalingerne rettes bevågenheden således 

også mod denne gruppe af patienter. Samtidig åbnes der op for, at den palliative 

indsats også skal rettes mod patienter med livstruende sygdomme som endnu ikke 

anses for at være uhelbredelige, men som har palliative behov. 

  

For at løfte kvaliteten i den palliative indsats i Danmark rummer rapporten en række 

anbefalinger på det specialiserede og på det basale niveau. Det specialiserede 

niveau er palliative afdelinger, hospice og palliative teams. Det basale niveau er 

sygehusafdelinger uden palliativt speciale, almen praksis og kommune.  

  

Her er udvalgt de anbefalinger som har særligt relevans i kommunal sammenhæng 

(krydsfeltet mellem sygehusafdelinger uden palliativt speciale, almen praksis og 

kommune): 

  

• Øget opmærksomhed på behovet for palliativ indsats hos patienter med 
livstruende sygdomme og deres pårørende, samt sikring af at den 
nødvendige kapacitet til at varetage opgaven, er til stede. 

• At der laves planer for den individuelle palliative indsats, herunder at 
kommune og almen praksis sikrer adgangen til relevant medicin i akutte 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7853 

 Forvaltning: Sundhed og Handicap 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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situationer med henblik på at undgå unødige indlæggelser. 
• At regioner og kommuner udarbejder samarbejdsaftaler for det 

tværsektorielle samarbejde om patienter med palliative behov, f.eks. som 
supplement til sundhedsaftalerne. 

• At der etableres forløbskoordinatorer i regioner og kommuner, og at der 
udpeges en primær ansvarlig i hvert forløb. 

• Det er afgørende, at der er tæt samarbejde mellem almen praksis og den 
kommunale hjemmesygepleje.  

• At kommuner og regioner medvirker til udvikling og forskning på det 
palliative felt. 

• At kommuner og regioner udvikler planer for kompetenceudviklingen på det 
palliative område ved videre- og efteruddannelse. 

• Hver region og kommune bør lave egne planer for de palliative tilbud. De 
regionale og kommunale planer skal tilgodese behovet for fleksibilitet, 
kontinuitet og tilgængelighed for palliative ydelser og bør inkludere 
indsatser for andre grupper end kræftpatienter. 

  

  

Desuden indeholder rapporten et kapitel som beskriver en række ”bedste praksis” 

hvor man kan hente inspiration til løsning af specifikke palliative problemstillinger. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
  

Høringssvar fra Sundhedsudvalget og Socialudvalget blev omdelt på mødet. 

Ældrerådet tilslutter sig anbefalingerne i dette.  

  

 

 

5. Henvendelse fra borger om problemer ved udleveri ng af 

hjælpemidler efter hospitalsophold 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har modtaget 2 borgerhenvendelser, der begge tager problemer op 

vedrørende udlevering af hjælpemidler fra kommunen efter hospitalsindlæggelse, 

samt ”manglende/vildledende information om hjælpemidler”. 

  

De generelle problemstillinger er sendt til udtalelse ved henholdsvis Borgerservice 

samt Hjælpemiddelenheden. 

  

Til drøftelse. 

  

Bilag er udsendt på mail. 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6584 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Det er positivt at man i Borgerservice og Hjælpemiddelenheden tager de anførte 

problemer seriøst, og Ældrerådet håber at de beskrevne planer for tiltag til 

forbedringer af skemaer og informationsmateriale vil blive gennemført snarest. 

Ældrerådet anbefaler samtidigt at problematikken omkring afhentning/aflevering af 

hjælpemidler tages op til revurdering ved indgåelse af ny Sundhedsaftale. 

  

 

 
 

6. Status på klagemodtagelse efter nedlæggelse af K lagerådet 

på hjemmehjælpsområdet 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har tidligere drøftet eventuelle konsekvenser af det nedlagte Klageråd 

på Hjemmehjælpsområdet, og har i den forbindelse forespurgt i Center for Social- 

og Sundhedsmyndighed, om man har fået klager i årets første 5 måneder, som 

tidligere skulle behandles i Klagerådet. 

  

Svaret fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed er udsendt på mail den 14-

07-2011. 

  

Til drøftelse. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Ældrerådet må positivt konstatere, at Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

ikke har modtaget klager over visitering, sagsbehandlingstid eller levering af 

ydelser på hjemmehjælpsområdet. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

7. Opfølgning på dialogmøderne med henholdsvis 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har afholdt dialogmøde med Socialudvalget den 10-08-2011 samt 

Sundhedsudvalget den 16-08-2011. Der er udsendt referat fra møderne. 

Opfølgning. 

  

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Ældrerådet finder, at den afsatte tid på 45 minutter til dialogmødet med 

Socialudvalget er for kort til en dybere drøftelse og foreslår derfor, at der fremover 

afholdes et længere møde i løbet af foråret til en drøftelse af aktuelle emner, mens 

det korte nuværende dialogmøde udelukkende bør omhandle budget. 

  

 

 
 

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

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

- Arbejdsgruppe vedr. ”Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til 

hjælp til borgere i plejeboliger”  

  

- Dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv” – fra pa ssiv pleje til 

hverdagsrehabilitering  

  

- Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejebolige r 

  

- Arb.gruppe vedr. planlægning af temadag for bruge r- og pårørenderåd  

  

- Sundhedsrådet  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
  

Vedr. Arbejdsgruppen ”Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til hjælp til 

borgere i plejeboliger” 

Orientering fra sidste møde i arbejdsgruppen. Næste møde holdes den 5. 

september. 

  

Vedr. Dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv” – fra passiv pleje til 

hverdagsrehabilitering. 

Styregruppen har besluttet at øge PR på projektet, både internt og eksternt.  

Ældrerådet afventer indkaldelse til det første møde i projektets dialoggruppe. 

  

Vedr. Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboliger 

De nyvalgte råd er så småt ved at komme i gang. 

  

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Vedr. Arbejdsgruppen ”Planlægning af temadag for bruger- og pårørenderåd” 

Arrangementet er fastlagt til mandag den 14. november kl. 17-20 i Rådhuscentret, 

Frederikshavn. Det samlede program er under udarbejdelse. Der sendes lille 

”appetitvækker” ud til BP-rådene om at sætte kryds i kalenderen. Næste møde: 13. 

september kl. 9-11  

  

Vedr. Sundhedsrådet 

Orientering fra mødet den 22. august. 

  

  

Orientering om sager fra de politiske udvalg:  

  

Fra møde i Kulturudvalget henvises til punktet vedr.: Tilretning af priser på lån af 

lokaler for foreninger mv.. 

Fra møde i Sundhedsudvalget henvises til punkter vedr.:  

Rehabiliteringsforløb i sundhedscentrene samt Placering af hjertestarter uden for 

sygehusene 

  

 

 

9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden –  

  

Information fra medlemmer –  

  

Materiale udsendt til Ældrerådet:  

Nyhedsbrev 8 og 9 fra Danske Ældreråd med information om bl.a.: 

  

• Tilsynspolitik for personlig- og praktisk hjælp samt madservice, der leveres 
af andre end kommunen 

• Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg fra 
Sundhedsstyrelsen 

• Danske Ældreråds brev til Socialministeren og Transportministeren om 
kørselsordninger for ældre 

  

Er der emner fra nyhedsbrevene der skal følges op på? 

  

Øvrigt materiale til orientering  

  

Økonomiudvalgets budgetforslag for 2012-2015 

Bladet ÆldreSagen Nu: I august-udgaven skrives om musik og om den våde 

generation af ældre, der drikker for meget. Omdeles på mødet. 

Projektbeskrivelse ”Seniorhuse i Danmark – til fællesskab og glæde” udgivet af 

Ældresagen i samarbejde med de københavnske ældreråd. Omdeles på mødet. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Kursustilbud  

  

Temadag om kvalitetsstandarder den 26-09-2011 i Åbybro. Tilmelding senest den 

07-09-2011. 

  

  

Beslutning Æ ldrerådet den 30. august 2011  
Information fra formanden: 

Der er kommet invitation fra Pensionisternes Samvirke vedr. markering af den 

Internationale Ældredag den 01-10-2011 i Hobro. 

Regionsældrerådet afholder møde den 01-09-2011 samt årsmøde den 24-11-2011. 

  

Vedr. Danske Ældreråds brev til Socialministeren og Transportministeren om 

kørselsordninger for ældre 

Frederikshavn Kommune Ældreråd tilslutter sig forslaget, om at udvide kredsen af 

borgere der kan ansøge om handicapkørsel, idet andre grupper som f.eks. KOL-

patienter kan have behov for kørsel.  
 
 

10. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde er planlagt til den 27-09-2011 på Ingeborgvej, område Midt i 

Center for Ældre. 

Erindringsliste over aktuelle sager, udsendt på mail den 15-07-2011, gennemgås 

for punkter til næste møde. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
 Ældrerådet ønsker at invitere områdelederne fra Center for Ældre til 

ældrerådsmødet den 29. november til en drøftelse af aktuelle sager. På mødet den 

13. december ønskes en orientering om hjælpemiddelområdet. Der følges op i 

forhold til dette. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

11. Besøg af direktør Jes Lunde 

 

Sagsfremstilling  

Direktør Jes Lunde kommer til en uformel dialog om gensidige forventninger til 

samarbejdet, høringsproces, sagsbehandlingstid mm. 

  
Beslutning Ældrerådet den 30. august 2011  
Ud over Jes Lunde deltog John Kristensen fra Center for Social- og Sundheds 

Myndighed til en uformel drøftelse af det fremtidige samarbejde. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


