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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 13. december 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 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 29. november 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Orientering om hjælpemiddelområdet 

 

Sagsfremstilling  

Leder af hjælpemiddelområdet Zinita Andersen orienterer om 

hjælpemiddelområdet, herunder afdelingens organisering samt procedure ved 

ansøgning og bevilling af hjælpemidler. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
  

Orientering v. Zinita Andersen: 

Hjælpemiddelområdet er inddelt i 5 teams:  

• Genbrugshjælpemidler 
• Kropsbårne hjælpemidler 
• Bilteamet 
• Børne- / boligteam 
• Høreteam 

  

En borger kan godt ”høre hjemme” i flere teams på én gang. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 13. december 2011 Side 4 af 9 

 

  

Kontakt til hjælpemiddelområdet  

Hjælpemiddelområdet kan kontaktes via kommunens hovednummer Tlf. 98455000, 

igennem Borgerservice på Tlf. 98455500, eller direkte til den ergoterapeut der 

behandler sagen. 

Det er den enkelte ergoterapeut der vurderer, om der er behov for et 

hjemmebesøg. 

  

Indretning af hjem  

Ejendomscentret udfører opgaven for Hjælpemiddelafdelingen, der følger sagen på 

”sidelinjen”. Håndværkere giver bud på, hvor lang tid ombygningen/indretningen vil 

vare, og sagen afsluttes med et ”syn og skøn”. Skrider tidsplanen for ombygningen, 

vil borgeren, og eventuelt de pårørende, blive orienteret ved indkaldelse til samtale 

eller pr. telefon. Tidsforløbet noteres i journalen. 

  

Hjemsendelse af borger fra sygehus efter hofteopera tion  

Ældrerådet gør opmærksom på problem ved hjemsendelse af borger efter 

hofteoperation, hvor det er sygehuset der skal bevilge hjælpemidlerne. Her opleves 

det, at man fra Ålborg Sygehus giver borgeren en skriftlig bevilling på 

hjælpemidlerne i hånden, hvorefter borgeren/pårørende selv skal afhente 

hjælpemidlerne på depotet i Sæby. Ældrerådet finder denne ordning urimelig, set i 

forhold til andre tilfælde, hvor det er kommunen der bevilger hjælpemidlerne, og 

efterfølgende udbringer til hjemadressen. 

Zinita Andersen følger op på aftalen med Ålborg Sygehus, der formentlig ligger i 

Sundhedsaftalen. 

  

Tilbagelevering af hjælpemidler  

Det er Ældrerådets oplevelse, at der står en del hjælpemidler ude hos borgerne, 

der ikke bliver benyttet længere (badebænk, rollator, gribetang osv.). Drøftelse af, 

hvordan man kan sætte mere fokus på borgerens ansvar i forhold til at melde 

tilbage når hjælpemidlerne ikke anvendes længere. Her peges bl.a. på eksempel 

fra anden kommune, hvor man har indført ”erstatningspligt”, hvis hjælpemidlet ikke 

tilbageleveres. Hjælpemidlet er påført en pris, der opkræves, hvis ikke det 

tilbageleveres. 

Zinita Andersen tager problematikken op, herunder om det er muligt at øge 

samarbejdet med de visitatorer der visiterer til hjemmehjælp, samt plejepersonalet 

der kommer i hjem, hvor der er bevilget hjælpemidler 

  

Oplysning til borgerne om hjælpemidler  

Der findes oplysninger om bevilling af hjælpemidler på kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk, og man arbejder pt. på en folder, som kommer til at ligge 

i Borgerservice, ved læger, sundhedscentre, bibliotek m.fl.. 

Ældrerådet foreslår at man også overvejer at ligge folderne ved privatpraktiserende 

fys-/ergoterapeuter, ved visitatorerne samt ”Udbetaling Danmark”. 

  

Velfærdsteknologi  

Under punktet kom drøftelsen også ind omkring Velfærdsteknologi i plejen. Emnet 

tages op til drøftelse i det nye år. 
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4. Oplæg til debat om fremtidig struktur for Danske  Ældreråd 

 

Sagsfremstilling  

  

Danske Ældreråds bestyrelse arbejder med forslag til at mindske udgifter til 

bestyrelse og repræsentantskab. Kontingentindtægterne tillader ikke længere en 

bestyrelse på 23 personer hvis der også skal være midler til medlems- og 

udadrettede aktiviteter. Bestyrelsen overvejer desuden, at 

repræsentantskabsmøder afholdes hvert andet år frem for hvert år, samt at valg 

afvikles decentralt i geografisk fastlagte valgkredse. 

Eventuelle synspunkter vedr. bestyrelsens overvejelser skal være Danske 

Ældreråd i hænde senest den 09-01-2012. 

Det endelige forslag til vedtægtsændringer sendes i høring i perioden 30-01-2012 

til 14-03-2012. 

Bilag herom er udsendt til Ældrerådet den 17-11-2011. 

  

Punktet er udsat fra sidste møde. 

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
Ældrerådet tilslutter sig forslaget om at nedskære antallet af 

bestyrelsesmedlemmer samt afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år. 

  

Ældrerådet kan ikke tilslutte sig forslaget om afholdelse af valg i decentrale 

valgkredse, men foreslår i stedet at valget foregår direkte på 

repræsentantskabsmødet, og at de enkelte ældreråd har ret til at stemme med det 

antal stemmer, man har opnået via kommunens indbyggertal, uansat hvor mange 

medlemmer det enkelte ældreråd har økonomi til at sende til 

repræsentantskabsmødet. Dette betyder at der skal laves en ”fuldmagtsparagraf” i 

vedtægten. 

  

Danske Ældreråd orienteres om ovenstående. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

5. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget –  

  

Sundhedsudvalget – 

  

Teknisk udvalg – 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Plan- og Miljøudvalget – 

  

Kultur- og Fritidsudvalget – 

  

Økonomiudvalget - 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
Vedr. Socialudvalget  

  

Der blev orienteret om punkter fra Socialudvalgsmødet den 07-12-2011:   

  

Status på Sundhedspolitikken  

Socialudvalget tilslutter sig Ældrerådets bemærkning om fokus i det kommende 

arbejde med ny Sundhedspolitik og bemærker, at det er vigtigt, at der sikres plads 

til ældreidrætten. 

  

Ydelses- og Kvalitetskataloget 2011  

Socialudvalget besluttede af administrationen bemyndiges til at foretage tekniske 

og sproglige korrektioner og tilføjelser, så længe der ikke ændres ved det politisk 

godkendte serviceniveau. Socialudvalgets formand bemyndiges til at godkende den 

endelige tekst. 

  

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i  plejeboliger og ældreboliger  

Sagen blev udsat 

  

Tilsynspolitik på fritvalgsområdet  

Socialudvalget godkendte tilsynspolitikken, dog med tilføjelse i afsnittet ”Klager 

over levering”. Her tilføjes: ”Hvis klagen medgives, pålægges leverandør at ændre 

praksis, eller der drages relevante sanktioner”, som forelægges Socialudvalget. 

  

Effektuering af besparelse  

Socialudvalget godkendte beskæringen af Ældrerådets- og Handicaprådets 

driftsbudget. Forvaltningen finder den resterende besparelse på de administrative 

budgetter, idet handicapkonsulenten bevares som fuldtidsfunktion. 

  

  

  

Vedr. Sundhedsudvalget  

  

Der blev orienteret om punkter fra Sundhedsudvalgsmødet den 06-12-2011: 

  

Ansøgninger om støtte til Frivilligt socialt arbejd e §18, 1. uddeling 2012  

Der er indkommet i alt 70 ansøgninger om tilskud. 

  

Kommunal træning af ældre 2011 – ventetider i de no rdjyske kommuner  

Gallup har foretaget en undersøgelse af de kommunale ventetider for 

genoptræning og vedligeholdelsestræning i 2011 med fokus på ældre over 65. 
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Genoptræning efter Sundhedsloven §140: 

Undersøgelsen viser, at 32% af landets kommuner tilbyder genoptræning efter 

udskrivelse fra sygehus inden for én uge, 53 % inden for 2 uger og 9% inden for 3 

uger. I de resterende 6% går der op til 4+ uger. Frederikshavn Kommune tilbyder 

genoptræning inden for 3 uger. 

  

Genoptræning efter Serviceloven §86: 

Undersøgelsen viser, at 19% af kommuner har en ventetid på op til én uge på 

visiteret genoptræning, 42% har ventetid på op til 2 uger og 23% har en ventetid på 

op til 3 uger. I de resterende 16% går der op til 5+ uger. Her er ventetiden i 

Frederikshavn Kommune op til 3 uger.  

  

Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven §86:  

Undersøgelsen viser, at 20% har en ventetid på op til én uge visiteret 

vedligeholdelsestræning, 31% har en ventetid på op til 2 uger og 25% har en 

ventetid på op til 3 uger. 11% har en ventetid på op til 4 uger, mens de resterende 

13% har en ventetid på op til 5+ uger. Her er ventetiden i Frederikshavn Kommune 

op til 5 uger. 

  

Ovenstående ventetider i Frederikshavn Kommune svarer til det politiske vedtagne 

serviceniveau. 

  

  

 
 

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. Sundhedsrådet 
  

5. Arbejdsgruppe vedr. Fremtidens plejeboliger 
  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Orientering fra bruger - og pårørenderådet i Bangsbo:  

Flere af centrets beboere føler sig generet af larm og uro i forbindelse med 

afholdelse af private fester i centrets store sal. Salen udlejes af boligforeningen 

Vesterport, og kan benyttes af alle lejere i boligblokområdet. Område Midt har 

forelagt problemet for boligforeningen, men der er ikke sket nogen mærkbar 

ændring.  

Ældrerådet sender skrivelse til Center for Social- og Sundhedsmyndighed om 

problematikken. 

  

  

Tilgængelighed på kirkegården ved Fladstrand Kirke  

Ældrerådsmedlem gør opmærksom på problem med tilgængeligheden ved 

urnegravstederne. Her er gangstien belagt med brosten, hvilket gør det vanskeligt 

for dårligt gående ældre at færdes med rollator. 

Ældrerådet sender skrivelse til Handicaprådet. 

 
 
 

7. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

  

Nyhedsbrev 4 fra Danske Ældreråd omhandlende: 

• Satspulje 2012 på det sociale område 
• Årsstatistik for de sociale nævn 2010 
• 2012 Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer 
• Håndbog om forebyggelse og håndtering af konflikter på plejecentre 
• Frikommunelov udskydes et halvt år 
• Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejehjem og plejeboliger 
• Projekt ”Robotstøvsugere frigør tid på plejecentre” 
• ”Udfordringer til rehabilitering i Danmark” – bog fra Marselisborgcentret 
• OK med sygdomsbehandling af inhabile demente patienter mod deres 

ønske – overvejelser fra Etisk Råd. 
• Undersøgelse om hjælp til selvhjælp i hjemmepleje – foretaget af AKF 

(Anvendt KommunalForskning) 
  

Er der nogle af punkterne der skal tages op? 

  

  

Information fra medlemmer:  

  

- 

  

  

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
Mailservice 14 omhandler blandt andet: 

• Svar på henvendelse til Social- og Integrationsminister om behovet for at 
ensarte transportordninger for borgere med funktionsnedsættelser 

• Brev til Sundheds- og forebyggelsesministeren om forslag til lovfæstelse af 
Regionsældreråd 

• Brev til Social- og Integrationsministeren om offentliggørelse af afgørelse 
fra de sociale nævn 

• Brugertilfredshed med personlig og praktisk hjælp. Ny undersøgelse fra 
Socialministeriet afdækker også virkning af hverdagsrehabilitering. 

  

Til orientering. 

  

  

  

8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til møderække for 2012: 

  

Møderne afholdes som udgangspunkt den sidste tirsdag i måneden: 

  

31. januar 

28. februar 

27. marts 

24. april 

29. maj 

26. juni 

Juli – intet møde 

28. august 

25. september 

30. oktober 

27. november 

11. december 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  
Mødet i januar 2012 ændres til den 24. januar. Øvrige datoer fastholdes. Der 

annonceres om møderækken. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


