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Bilagsfortegnelse 
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3 56079/11 Åben Nuværende og fremadrettede sundhedstiltag - status 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 25. oktober 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 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 27. september 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 

3. Status på Sundhedspolitikken 

 

Sagsfremstilling  

Sundhedspolitikken er vedtaget i 2007, gældende for perioden 2008-2012.  Vi skriver nu 

2011, og tiden er kommet til at lave en status på hvordan, det er gået med visionerne, 

målsætningerne og fokusområderne.  Status for Sundhedspolitikken er nu udarbejdet og 

fremlægges for Sundhedsudvalget (se bilag). Til statusnotatet hører en oversigt over de 

nuværende indsatser og projekter, som er forankret i de kommunale Fag- og Fællescentre. 

Status for Sundhedspolitikken består af tre dele: 

1.       Opgørelse over resultater og effekter af indsatser – med udgangspunkt i 

Sundhedsprofilerne 2010, samt nuværende og fremadrettede tiltag på disse 

udvalgte områder. 

2.       Opgørelse over nuværende og fremadrettede generelle kommunale tiltag (se 

bilag) 

3.       Visioner og målsætninger – er de realiserede? 

  

Status på Sundhedspolitikken er fremsendt til Sundhedsudvalget og vil efterfølgende, med 

Sundhedsudvalgets kommentarer, ønsker mv. indgå i det materiale, som skal danne basis 

for den kommende udgave af Sundhedspolitikken, som skal udarbejdes i foråret 2012 og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning:  

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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vedtages i udgangen af 2012. 

Status på Sundhedspolitikken høres efterfølgende i Ældrerådet, Sundhedsrådet samt 

Handicaprådet, hvorefter den fremlægges i alle stående fagudvalg med henblik på drøftelse 

og beslutning inden for eget område. 

  
Indstilling  

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at Status for 

Sundhedspolitikken drøftes. 

  
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  
Sundhedsudvalget drøftede Sundhedspolitikken . 

Afbud: Helle Madsen. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Status på Sundhedspolitikken fremsendes til høring i Ældrerådet. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
 Ældrerådet har drøftet det fremsendte materiale vedr. Status på 

Sundhedspolitikken, og tager det statistiske materiale samt konklusioner til 

efterretning. 

Ældrerådet anbefaler at man i den kommende udgave af Sundhedspolitik udvider 

fokus til også at omfatte 60+ borgere over 64 år. 

  
Bilag  

Status på Sundhedspolitikken  (dok.nr.56122/11) 

Nuværende og fremadrettede sundhedstiltag - status (dok.nr.56079/11) 

 
 

4. Borgerhenvendelse vedr. snerydning af fortove 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra borger i Skagen, der peger på 

problem med snerydning af fortove langs de mest trafikerede veje. Ud for de 

forretninger og boliger der udelukkende benyttes i turistsæsonen ligger sne og is 

uberørt hen på fortovene, så man som ældre fodgænger må krydse de trafikerede 

og glatte veje flere gange. 

Borgeren anmoder Ældrerådet om, på de ældres vegne, at påpege 

nødvendigheden af at fortovene ryddes forsvarligt langs de mest trafikerede 

strækninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Supplerende sagsfremstilling  
Center for Teknik og Miljø har den 06-10-2011 svaret på Ældrerådets henvendelse. 

Heraf fremgår at:  

  

” Vi er opmærksomme på problemet, især i Skagen, med forretninger og boliger, 

der står tomme i vintermånederne. Vi har desværre ikke ressourcer til at føre opsyn 

med snerydning/glatførebekæmpelse på fortove. Men hvis vi modtager anmeldelse 

vedrørende manglende snerydning/glatførebekæmpelse på fortove, sender vi 

påbud til de pågældende grundejere om at få udført den manglende 

snerydning/glatførebekæmpelse. Såfremt grundejeren ikke efterkommer påbuddet 

kan kommunen udføre den manglende snerydning/glatførebekæmpelse for 

grundejerens regning. 

  

Vejbestyrelse for Sct. Laurentii Vej på strækningen Fra Drachmannsvej til Holstvej ( 

herunder gågaden) er kommunen, og her er det Center for Teknik og Miljø, 

Vejmyndighed der repræsentere vejbestyrelsen. Henvendelser hertil kan ske på tlf. 

98 45 50 00 eller e-mail: vejmyndighed@frederikshavn.dk. Dette omfatter 

selvfølgelig også kommunens øvrige kommuneveje. 

  

Mht. Sct. Laurentii Vej på strækningen fra Holstvej til Oddevej er det Vejdirektoratet 

der er vejbestyrelse. Henvendelse vedr. manglende 

snerydning/glatførebekæmpelse af fortov på denne strækning skal ske til Vejcenter 

Nord, Aalborg – tlf. 72 44 20 00 eller e-mail: vn@vd.dk.” 

  

  

Ældrerådet opfordrer til at ældre gangbesværede borgere anvender muligheden for 

at ringe og anmelde manglende snerydning af fortove. Ældrerådet vil følge op på 

problematikken, hvis de kommende måneder giver lange perioder med sne, og 

fortovene viser sig at blive ufremkommelige. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. september 2011  
Ældrerådet ser med bekymring på den udvikling der sker indenfor snerydning af 

fortove og veje, til stor gene for ældre gangbesværede og kørestolsbrugere. 

Henvendelse videresendes til Park og Vej, der står for snerydningen. Borgeren 

orienteres herom. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
Sagen blev drøftet. Ældrerådet følger udviklingen denne vinter. 
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5. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget –  

  

Sundhedsudvalget – 

  

Teknisk udvalg – 

  

Plan- og Miljøudvalget – 

  

Kultur- og Fritidsudvalget – 

  

  

Økonomiudvalget: 

  

Budget 2012  

Byrådet har vedtaget budgettet for 2012 samt overslagsårene 2013-2015 på 

byrådsmøde den 12-10-2011. Ældrerådet m.fl. er inviteret til orientering herom af 

borgmester Lars Møller den 13-10-2011 kl. 19 i Arena Nord. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
  

Opfølgning på sager fra Socialudvalgsmødet den 12-1 0-2011 

• Opfølgning på embedslægetilsyn fra 2010. SOU besluttede at forvaltningen 
udarbejder oplæg til yderligere indsats for at nedbringe fejl, og beskriver 
muligheder for afbureaukratisering. Sagen genoptages i SOU. 

• Kvalitetsopfølgning på madservice. SOU besluttede at Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed går i dialog med de leverandører der har kritikpunkter 
i forhold til den foretagne kvalitetsundersøgelse, og drøfter kritikpunkterne 
med de pågældende leverandører. Det indskærpes, at alle kontraktens 
betingelser skal overholdes. SOU indskærper overfor 
Myndighedsafdelingen at i gentagelsestilfælde vil det få kontraktmæssige 
konsekvenser. 

• Udbud på tilsyn i plejeboliger for 2012-2013. Lukket sag. Ældrerådet 
afventer resultat af udbuddet. 

  

Ældrerådet følger ovenstående sager. 

  

  

Opfølgning på sager fra Sundhedsudvalget  

Status vedr. Sundhedscenter Skagen samt Sundhedshuset i Sæby. 

  

  

Kultur- og Fritidsudvalget  

Kulturelt Samråd nedlægges. Der laves ny konstellation, men muligheden for at 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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søge om tilskud til foreninger gennem rådet er bortfaldet. 

  

  

Orientering om budgettet  

Medlemmer af Ældrerådet deltog ved borgmesterens orienteringsmøde om 

budgettet. Orientering herfra. 

  

 

 
 

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

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

1. Arbejdsgruppe vedr. ”Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til 
hjælp til borgere i plejeboliger” 

  

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

  

3. Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboliger 
  

4. Arbejdsgruppe vedr. planlægning af temadag for bruger- og pårørenderåd 
  

5. Sundhedsrådet 
  

Under punktet drøftes endvidere om Ældrerådet skal arbejde videre på at 

arrangere et introduktionskursus for nyvalgte Bruger- og pårørenderådsmedlemmer 

jf. pkt. 8 på ældrerådsmødet den 27-09-2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
 

Ad 1. Arbejdsgruppe – præcisering af kriterier for plejeboliger  

Arbejdsgruppens opgave er ændret til udelukkende at omfatte en redaktionel 

forenkling af den eksisterende procedure. Da Ældrerådet fortsat er af den 

opfattelse, at det er nødvendigt med en mere gennemgribende forenkling, har 

Ældrerådet beskrevet sine ændringsforslag i et særskilt materiale, der følger 

arbejdsgruppens oplæg når det foreligges Socialudvalget.  

  

Bilag: Ældrerådets ændringsforslag til revideret udkast til ”Kriterier og procedurer 

for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune”. 

  

  

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Ad 2. Projekt ”Længst muligt i eget liv”  

Koordinatoren af projektet har på dialogmødet oplyst, at der er medtaget borgere 

med alkoholproblemer samt psykisk syge i projektet. Det bekymrer Ældrerådet, da 

disse borgere har brug for en støtte, der ligger ud over, hvad man kan forvente i 

projektet, og mener ikke de er omfattet af projektets oprindelige målgruppe.  

Ældrerådet mener imidlertid, at indsatsen bør styrkes overfor de ældre, der 

modtager hjælp fra private leverandører, så tilbuddet om rehabilitering også når ud 

til disse hjemmehjælpsmodtagere.   

  

Ad 3. Nyt fra bruger- og pårørenderådene  

På Strandgården har kassereren i rådet ønsket at udtræde. Resten af året 

varetager formanden også opgaven som kasserer. 

Bruger- og pårørenderådene i Abildparken, Søparken, Ingeborgvej samt Bangsbo 

har valgt at afholde et fælles julearrangement. 

  

Ad 4. Planlægning af temadag for bruger- og pårøren deråd  

Invitationen til temadag den 14-11-2011 kl. 17-20 på Rådhuscentret er udsendt. 

Ældrerådet har denne gang valgt at invitere gruppelederne, da man ser disse som 

vigtige samarbejdspartnere for bruger- og pårørenderådene. Der er allerede stor 

interesse fra gruppelederne for at deltage.  

Sidste frist for tilmelding er den 10-11-2011 til Gitte Rævdal. 

  

Ad 5. Nyt fra Sundhedsrådet  

Næste møde afholdes den 01-11-2011. 

  

  

Introduktionskursus for nye bruger- og pårørenderåd smedlemmer  

Ældrerådet vedtog at afvente temadagen den 14-11-2011,hvor man spørger ind til 

behovet. 

 

 
 

7. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

  

Møde for nye 75årige  

Sundhedsfremme og Forebyggelse planlægger møder for nye 75årige borgere, 

hvor Ældrerådet har mulighed for at komme og orientere om ældrerådsarbejdet. 

Møderne afholdes således: 

Skagen, den 03-11-2011 kl. 14-16 

Frederikshavn, den 09-11-2011 kl. 14-16 

Sæby, den 30-11-2011 kl. 14-16 

  

Udpegning af ældrerådsmedlemmer. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Mailservice 10/2011 fra Danske Ældreråd  

• Regeringsgrundlaget, uddrag med interesse for ældre- og seniorråd 
• 2012 er udnævnt til Europæisk Ældreår 
• Ny indsats for at hjælpe ensomme og udsatte ældre 
• Fælles offentlig digitaliseringsstrategi for 2011-2015 vedtaget 
• Fra pleje og omsorg til rehabilitering – viden og anbefalinger (Fredericia 

modellen) 
• Ældres sociale liv på spørgeskema – 5 jyske kommuner sætter fokus på de 

ældres trivsel 
• Undersøgelse af ældre- og seniorråds praksis 

Er der nogle af punkterne vi skal tage op? 

  

  

Møde med direktør Jes Lunde den 13-10-2011  

Orientering fra mødet hvor Hanne Andersen, Jytte Schaltz, Chris Sørensen samt 

centerchef John Kristensen deltog. 

  

Ældrerådets økonomi  

Der er udsendt økonomioversigt over Ældrerådets forbrug pr. 03-10-2011 

  

Materiale til orientering  

Seniorernes blad, oktober 2011 

Pensionisten, oktober 2011 

  

  

  

Information fra medlemmer -  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
  

Vedr. Møde for nye 75-årige  

Møderne fordeles således: 

Jytte Schaltz - mødet i Skagen 

Ove Andersen – mødet i Frederikshavn 

Chris Sørensen – mødet i Sæby 

Sundhedsfremme og forebyggelse orienteres herom. 

  

Vedr. Mailservice 10/2011 fra Danske Ældreråd  

Drøftelse udsat til næste møde 

  

Vedr. Møde med direktør Jes Lunde den 13-10-2011  

Orientering udsat til næste møde 

  

Vedr. Information fra medlemmer  

Orientering udsat til næste møde 
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Dialog med områdelederne i Center for Ældre (ældreo mrådet) 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet og områdelederne har tidligere på året truffet aftale om at mødes og 

drøfte aktuelle emner. 

  

Ældrerådets forslag til drøftelse: 

1. Hvordan styrker vi Bruger- og pårørerådene ved kommunens plejeboliger? 
2. Frit leverandørvalg af personlig pleje og praktisk hjælp – hvordan opleves 

ordningen i praksis? 
3. Hvordan oplever man projekt ”Længst muligt i eget liv” ude i områderne? 
4. Hvad har man fokus på i områderne pt.? 
5. Andre emner fra områdeledergruppen 

  

Der er afsat 1 time til punktet. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
Under punktet deltog Lene Christensen, Ingeborg Buus samt Mette Sole. Hanne 

Holmberg meldte afbud pga. Embedslægetilsyn. 

  

  

Ad 1. Hvordan styrker vi Bruger- og pårørerådene  

Tanker og idéer fra drøftelsen: 

• Under hver områdeleder er der 3-5 BP-råd. Får man ”afkast” nok i forhold 
til den tid der ligges i møderne?  

• I nogle af BP-rådene var det ved sidste valg vanskeligt at få opstillet det 
nødvendige antal kandidater.  

• Møderne i BP-rådene bliver let envejs kommunikation/information fra 
ledelse til rådet. 

• Er tiden løbet fra BP-rådene? 
• Måske skulle man ned på et mindre antal råd? 
• Kan man forestille sig en anden form for dialogforum med beboere og 

pårørende? 
• Hvad gavner beboerne mest? 
• Måske var det en idé at den lokale leder (gruppeleder) tager møderne med 

BP-rådene, og områdelederne tager den mere overordnede drøftelse med 
Ældrerådet? Det er gruppelederen der har den største indsigt i dagligdagen 
på stedet. Kræver ændring af vedtægten. 

• Måske ville man få mere ud af at holde lokale dialog- og 
informationsmøder, hvor alle beboere og pårørende inviteres. 

• Der er behov for, at der gøres noget aktivt, for at styrke samarbejde med 
pårørende.  

• Hvordan får man startet en proces, og hvor ligger opgaven? 
  

Efter drøftelsen besluttede Ældrerådet at lave en udtalelse til Socialudvalget med 

forslag til en udvikling på området (januar/februar 2012) 

  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Ad 2. Frit leverandørvalg – hvordan opleves ordningen i praksis?  

Udkast fra drøftelsen: 

• Antallet af private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp er 
steget voldsomt i Frederikshavn Kommune i forhold til andre kommuner. 
Ligger pt. på 16-20 firmaer. Hvad skyldes dette? 

• Er det til de ældres bedste, eller er det ved at være uoverskueligt for den 
enkelte hjemmehjælpsmodtager, hvad man vælger ”til og fra”? 

• Er kravene i kontrakterne ”stramme nok”, og føres der tilstrækkelig kontrol 
med om der leves op til kravene. 

• Vigtigt at krav til uddannelse af personalet overholdes hos såvel de private 
som de kommunale leverandører. 

  

Ældrerådet følge op på sagen. 

  

  

Ad 3. Projekt ”Længst muligt i eget liv”  

Udkast fra drøftelsen: 

• Områderne er ved at have fundet alle de nuværende 

hjemmehjælpsmodtagere der er relevante for projektet. 

• Det er vigtigt at hjemmehjælpsmodtagere ved de private leverandører får 

den samme mulighed for rehabilitering.  

  

Ældrerådet følger op på sagen. 

  

  

Ad 4. Hvad har man pt. fokus på i områderne  

  

Madområdet: 

• Mellemmåltider til småtspisende. Specielt demente kan have behov for at 
spise oftere end de ”normale” hovedmåltider.  

• Fokus på menuplanerne, design mm. 
• Er i gang med informationsmøder om madservice for plejegrupperne. 
• Kastaniegårdens køkken leverer skolemad med stor succes. 

  

Plejeområderne: 

• Arbejder pt. på opgave med at finde besparelse vedr. budget 2012, hvor 
taksten på fritvalgsområdet reduceres. 

• Er i gang med Embedslægetilsyn samt tilsyn fra Revas. 
• Indfører ”elektronisk dokumentation” vedr. genbestilling af medicin 
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9. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde er planlagt til den 29. november 2011.    

Gennemgang af erindringsliste for punkter til næste møde. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. oktober 2011  
Mødedato for næste møde i Ældrerådet fastholdes. 

  

Ældrerådets medlemmer deltager i Temadagen for Bruger- og pårørerådene den 

14. november kl. 17-20 i Rådhuscenteret. Der er afbud fra Chris Sørensen samt 

Ole K. Petersen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


