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1. Orientering om aktuelle sager på ældreområdet 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har bedt Jytte Thøgersen, Centerchef for Sundhed og Ældre, orientere 

om aktuelle sager på ældreområdet, herunder arbejdet med: 

  

• Kortlægning af prisen på sygeplejeydelser 
• FAM – Fælles akut modtagelse 
• Nyt takstafregningsmodel 

  

Under punktet deltager Jytte Thøgersen samt områdeleder Hanne Holmberg. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
Orientering ved Jytte Thøgersen samt Hanne Holmberg. 

  

Vedr. Fælles akut modtagelse  

Ordningen kommer til at omfatte 3 sygehuse i region Norjylland. Alle akutte 

patienter skal igennem den fælles akut-modtagelse, hvor et hold af specialister 

screener og vurderer den enkelte patient. Det vurderes blandt andet om der er 

nogen behandlingsmulighed uden for sygehusets regi. Dette kunne f.eks. være 

behandling i eget hjem eller ophold på ”tryghedshotel”.  

I hjemmeplejen skal personalet være uddannet til at give forskellige 

behandlingsformer hjemme, og man skal kunne modtage udskrevne patienter indtil 

kl. 21 om aftenen. 

  

Ældrerådet opfordrer i denne forbindelse til, at de stigende krav til personalets 

kompetencer indgår i kontrakterne med alle leverandører på Frit-valg området. 

  

Vedr. Nære Sundhedsvæsen – om kommunernes rolle i p atientbehandlingen  

 Den landsdækkende drøftelse om Det nære sundhedsvæsen” og den måde 

sundhedsvæsenet indrettes på, er igangsat med baggrund i det fortsat stigende 

antal kronisk syge; flere og nye behandlingsmuligheder, og det stigende antal 

ældre, Udviklingen stiller større og flere krav til de sundhedstilbud og 

behandlingsmuligheder, der ligger uden for sygehusene.  

I Frederikshavn kommunes har man allerede igangsat nye tiltag som f.eks. projekt 

”Længst muligt i eget liv” – fra passiv pleje til hverdagsrehabilitering, og man drøfter 

bl.a. muligheder for et fremtidigt ”tryghedshotel” samt anvendelse af 

aflastningspladserne. ”Det nære sundhedsvæsen” skal beskrive sammenhængen i 

alle tilbuddene, og herover skal ligge Sundhedspolitikken for kommunen. 

 
  
  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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2. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 30. maj 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 24. april samt 11. maj 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
Referaterne blev godkendte uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

4. Høring: Visitation til sygepleje 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af Socialudvalgets ønske jf referatet fra Socialudvalgsmødet den 

7. marts 2012 er der set nærmere på den nuværende visitationsmodel for 

sygepleje i Frederikshavn Kommune. 

Efter Dansk Sygeplejeråds møde for sygeplejersker, politikere og andre 

interessenter i Frederikshavn Kommune vedrørende Fælles Akutmodtagelse 

(FAM) den 31. januar 2012 opstod der et ønske om at se nærmere på den 

nuværende visitationsmodel for sygepleje. 

  

Den nuværende visitationsmodel for sygepleje i Frederikshavn Kommune blev 

godkendt og implementeret i januar 2011, hvor der samtidig blev overført 

ressourcer svarende til to sygeplejerske-stillinger fra budgettet til sygepleje til 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

  

I bilaget ”Notat vedr. visitation til sygepleje” er der beskrevet 3 oplæg til en ny 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/4853 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Ældre 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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visitationsmodel for sygepleje i Frederikshavn Kommune. 

  

  

Sagen og notatet er sendt i høring i: 

Handicaprådet 

Ældrerådet 

CenterMED Social- og Sundhedsmyndighed 

CenterMED Sundhed og Ældre. 

  

Indstilling  
Direktøren for Social, Sundhed og Velfærdsteknologi indstiller til at Socialudvalget 

træffer afgørelse om, hvilken af de 3 fremførte modeller de ønsker iværksat. 

  

Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet. 

  

Bilag udsendes med dagsordenen.  

  
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet anbefaler model 2, idet denne model vil nedbringe mængden af de 

ressourcer der anvendes til bureaukrati i forbindelse med visitation til sygepleje. 

Samtidig vil de tidligere overførte personaleressourcer til Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed kunne tilbageføres til sygeplejen. Ældrerådet har stor tillid til, 

at den udførende sygeplejerske kan foretage valide visitationer ud fra 

ydelseskataloget. 

  

 
Bilag  

Red. Notat vedrørende BUM på sygeplejeområdet (dok.nr.48155/12) 

 
 

5. Høring vedr. projekt Forebygge unødvendige indlæ ggelser 

ved øget kommunalfaglig indsats 

 

Sagsfremstilling  

I efteråret 2011 besluttede Sundhedsudvalget, at igangsætte et projekt i 

Frederikshavn Kommune, som har til formål at forebygge unødvendige 

indlæggelser ved en øget kommunal sundhedsfaglig indsats. Formålet med 

projektet er, at give Frederikshavns kommunes borgere et bedre tilbud samtidig 

med, at vi sparer på medfinansieringsudgifterne.  

Med en investering på 2 mio. kr. årligt skal besparelsen i 2012 være på 1 mio. kr. 

og fra 2013 3 mio. kr. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9630 

 Forvaltning: SSSM 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 30. maj 2012 Side 7 af 18 

 

  

Den forberedende projektgruppe, som har været tværsektorielt sammensat, er nu 

klar til at præsentere sit oplæg, som skal danne grundlag for det videre, mere 

konkrete arbejde.  

  

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Social- og sundhedsmyndighed indstiller, at 

oplægget godkendes. 

  

Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Høringsfrist er den 4. juni 2012. 

Bilag udsendes med dagsordenen. 

  

Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet finder det uhensigtsmæssigt at man arbejder med flere projekter, der 

har sammen ”fællesnævner” (Forebyggelse af unødvendige indlæggelser, Fælles 

akutmodtagelse, Længst muligt i eget liv, Nære Sundhedsvæsen), som 

selvstændige projekter, med stor risiko for at arbejde med de samme 

problemstillinger i flere projekter.  

  

Ældrerådet anbefaler derfor, at man samler projekterne i ét fællesprojekt under én 

projektleder med henblik på at skabe sammenhæng samt nøje afstemning og 

koordinering af de forskellige tiltag, så der ikke anvendes unødige 

personalemæssige ressourcer i arbejdsgrupper mv.. 

  

Ældrerådet deltager gerne med repræsentant i følgegruppen. 

  

 
Bilag  

Forebyggelse af unødvendige indlæggelser - projektoplæg (dok.nr.40627/12) 

 
 
 

6. Udvalgsformand Anders Broholm foreslår en 

kvalitetsopfølgning på drift af hjælpemiddeldepot 

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsformand Anders Broholm ønsker følgende drøftet: 

  

Frederikshavn Kommune gennemførte i foråret 2010 et udbud af opgaven med drift 

af hjælpemiddeldepot, som på det tidspunkt var delt på 2 enheder. Den ene drevet 

af Falck og den anden af Frederikshavn Kommune selv. 

Frederikshavn Kommune afgav kontrolbud, som viste sig at være det økonomisk 

mest fordelagtige af de i alt tre tilbud som indgik. Som følge heraf blev det besluttet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2490 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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at annullere udbuddet og antage eget tilbud. Den samlede opgave blev således 

hjemtaget i sommeren 2010, og løses nu i regi af Beredskabet under 

Ejendomscenteret. 

Hjælpemiddelenheden (som bestiller) og Beredskabet (som udfører) afholder 

kvartalsvis samarbejdsmøder, således at det sikres at der løbende er fokus på et 

godt samarbejde mellem parterne. 

Men da kontrakten og den nuværende organisering nu har fungeret i næsten to år, 

foreslår Udvalgsformand Anders Broholm, at  der tages initiativ til gennemførelse af 

en egentlig kvalitetsopfølgning på den af hjælpemiddeldepotet leverede ydelse, set 

i forhold til de i kontrakten definerede serviceniveauer. 

  

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse 

  
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der laves en kvalitetsopfølgning, og beder 

Forvaltningen skitsere en plan for kvalitetsopfølgningen samt økonomien herved.  

Sagen genoptages. 

  

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse. 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

  

Det undrer Ældrerådet, at man ikke har en fuld registrering af dyre hjælpemidler 

som f.eks. lifte, og rådet vil derfor foreslå, at man først får denne registrering i 

orden, som et reélt grundlag for en gennemførelse af undersøgelsen. Det 

nuværende grundlag er ikke tilstrækkeligt til at lave en kvalitetsopfølgning efter 

Ældrerådets opfattelse. 

  

Beslutter Sundhedsudvalget at gennemføre en undersøgelse med udgangspunkt i 

det nuværende grundlag, vil Ældrerådet foreslå, at man laver et målepunkt, for hvor 

mange hjælpemiddelenheder der står rundt omkring hos borgerne og ”sover”, og 

ikke længere er i brug. Den manglende tilbagelevering skyldes oftest at borgeren 

ikke selv kan levere hjælpemidlet tilbage til depotet, som de nuværende regler 

foreskriver, og derfor vælger borgeren at stille hjælpemidlet på et værelse eller i 

garagen. 

  

Ældrerådet vil samtidig foreslå at der indføres en revisitering af dyre hjælpemidler, 

for derigennem at sikre en hjemtagelse, når borgeren ikke længere har brug for 

hjælpemidlet. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 15. maj 2012  
Sundhedsudvalget beslutter at lave en undersøgelse, som skitseret i punkt 1 og 2 i 

den fremsendte plan for kvalitetsopfølgning. 

Forvaltningen udarbejder oplæg til spørgeskema til brugertilfredshedsundersøgelse 

vedrørende det besluttede serviceniveau.  

Ældreråd og handicapråd bedes komme med input til spørgsmål. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

 

Supplerende sagsfremstilling  
I forbindelse med at forvaltningen udarbejder oplæg til spørgeskema til 

brugertilfredshedsundersøgelsen, anmoder man Ældrerådet om at komme med 

forslag til 3 spørgsmål der skal indgå i undersøgelsen. 

Forslagene skal være hjælpemiddelområdet i hænde senest den 31. maj 2012. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådet anbefaler at man i brugerundersøgelsen anvender følgende spørgsmål 

i prioriteret rækkefølge: 

  

1. Har du et hjælpemiddel der ikke er i brug? 
2. Hvornår er dit hjælpemiddel sidst efterset? 
3. Hvornår har du sidst haft brug af en visitator/fysioterapeut? 
4. Føler du, at dine hjælpemidler giver dig en bedre hverdag? 
5. Er du selv i stand til at hente/aflevere et hjælpemiddel? 
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7. Høring af tilsyn på botilbud i Handicap og Psyki atri 2011 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har jf. Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn 

med hvordan de kommunale opgaver på det sociale område løses. Tilsynet 

omfatter både tilbuddenes indhold og den måde, som opgaverne udføres på. Det 

er Frederikshavn Kommune, der har pligt til at føre det driftsorienterede tilsyn med 

tilbud der er geografisk placeret i kommunen, jf. Servicelovens § 148 a, mens det 

personorienterede tilsyn påhviler handlekommunen jf. Servicelovens § 148. 

  

Det driftsorienterede tilsyn i Frederikshavn Kommune varetages af Den 

Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT), der ligeledes varetager 

opgaven for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune. 

  

Tilsynsrapporterne giver generelt positive beskrivelser af tilbuddene, om end der er 

enkelte bemærkninger i forhold til medicindokumentation og -opbevaring, 

indberetning af magtanvendelse, dokumentation i beboermapper mv. samt 

implementering af den pædagogiske referenceramme. 

  

I 2011 er der særligt fokus på sammenlægning af botilbud i Frederikshavn og 

Skagen, og dette vurderes håndteret tilfredsstillende. 

  

Bilaget giver en mere detaljeret beskrivelse af hovedkonklusionerne fra de 

driftsorienterede tilsynsbesøg på de kommunale tilbud indenfor handicap og 

psykiatri i 2011.  

  

Konklusionerne for tilsynsrapporterne for 2011 har været forelagt Center for 

Handicap og Psykiatri, der har følgende kommentar: 

  

”Generelt tager Center for Handicap og Psykiatri tilsynsrapporterne til efterretning. 

De opleves som et godt arbejdsredskab i en lærende organisation, hvor den 

løbende evaluering i form at tilsynets rapport er med til at tilpasse og udvikle 

dagligdagen i de enkelte tilbud. 

Af bilag fremkommer konkrete kommentarer for de påpegede punkter.” 

  

  

Indstilling  
At der udarbejdes høringssvar. 

  

Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Høringsfrist er den 30. maj 2012. 

Bilag udsendes med dagsordenen. 

  

 
 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/623 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet finder det positivt, at der er sket forbedringer i forhold til tilsynene i 

2010. Beretningen tages til efterretning. 

  
Bilag  

Bilag - Tilsyn på botilbud i Handicap og Psykiatri 2011 (dok.nr.47714/12) 

Kommentarer fra Center for Handicap og Psykiatri (dok.nr.47707/12) 

 

8. Høring: Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri 2 011 

 

Sagsfremstilling  

Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og omfatter personer med 

betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt 

socialpædagogisk bistand mv. og som ikke giver sit samtykke i en foranstaltning efter §§ 125-129. 

Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, jf. § 124 i Lov om Social Service. Når det 

alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en række nøje afgrænsede 

tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre yderligere væsentlig personskade, 

jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service.  

  

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til 

det mindst mulige. Yderligere fremgår det af loven, at mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde. Dette 

betyder, at den magtanvendelse, der udøves altid skal være den mindst indgribende foranstaltning i 

borgerens selvbestemmelse i hensynet til at varetage borgerens interesse. Derudover skal 

magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man ønsker at opnå i forhold til borgeren. 

  

Magtanvendelser på handicap og psykiatri i 2011  

  § 125 § 126 § 126 a § 127 § 128 § 129 I alt  

Handicap    

Specialtilbud 1 6 - - - 1 8 

Bofællesskaber - 4 - - - - 4 

Dagbeskæftigelse - 6 - - - - 6 

Socialpsykiatri    

Støttecentre - - - - - - 0 

Mariested - 2 - 3 - - 5 

Udenfor kommunen  - 2 - - - - 2 

I alt  1 20 0 3 0 1 25 

  

I bilaget gennemgås antal og typer magtanvendelser på de forskellige områder med henblik på at 

belyse, hvorfor kommunens personale på handicap- og psykiatriområdet har fundet det nødvendigt at 

anvende magt 23 gange i løbet af 2011. 

  

Center for Handicap og Psykiatri er blevet forelagt årsberetningen og har følgende kommentar: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4167 

 Forvaltning: Center 

for Social- og 

Sundhedsmyndighe

d 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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”Center for Handicap og Psykiatri har meget fokus på arbejdet med den pædagogiske tilgang til 

borgeren, så magtanvendelse kun anvendes i helt nødvendige situationer. Det er dejligt at konstatere, 

at det har haft effekt og antallet af magtanvendelser er reduceret fra 2010 til 2011.” 

  

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for handicap og psykiatri indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

 Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Høringsfrist er den 30. maj 2012. 

Bilag medsendes dagsordenen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet tager årsberetningen til efterretning. 

  

 
Bilag  

Årsrapport for magtanvendelse på handicap og psykiatri 2011 (dok.nr.47343/12) 

 
 

9. Høring: Serviceniveau og retningslinjer for boti lbud i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Center for Handicap og Psykiatri har i samarbejde med Center for Social og 

Sundhedsmyndighed udarbejdet nogle samlede retningslinjer om betaling for de 

ydelser, som Frederikshavn Kommune stiller til rådighed for beboere, der bor i 

botilbud indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet. Der har hidtil været forskellig 

praksis på de forskellige tilbud. Overgangen til styring efter BUM-modellen har 

tydeliggjort, at der er behov for et sæt fælles retningslinjer for alle bofællesskaber 

og botilbud i kommunen. Botilbuddene har brug for klare retningslinjer for, hvilke 

ydelser beboerne altid skal betale for og hvilke de kan vælge at tilkøbe samt 

hvordan det skal håndteres. Retningslinjerne skal således sikre et ensartet 

serviceniveau i Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og 

psykiatriområdet 

  

  

 
Indstilling  
 Direktør for Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi indstiller, at der udarbejdes 

høringssvar. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4230 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet. 

Bilag udsendes med dagsordenen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Tages til efterretning, idet det tilhørende bilag ”Serviceniveau for brugerbetaling for 

voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet” er velskrevet og 

fyldestgørende. 

  

 
Bilag  

Serviceniveau og retningslinjer for botilbud i Frederikshavn Kommune (dok.nr.48455/12) 

 
 

10. Status og fremtidig retning for bo-og dagtilbud  indenfor 

handicap- og psykiatriområdet 

 

Sagsfremstilling  

Punktet er en status i forhold til bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet. 

 Sagen kommer således til at beskrive, hvor Frederikshavn Kommune er i forhold til 

at have bo- og dagtilbud, med henblik på at flest mulige indenfor handicap og 

psykiatriområdet kan tilbydes at bo i deres ”nærmiljø”. Her tænkes på tilbud 

indenfor kommunen, da mange tilbud hidtil er blevet købt i andre kommuner. 

  

Ældrerådet orienteres om sagen den 30. maj 2012 ved Mette Brandt Pedersen, 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Høringsperioden er 31. maj til 6. juni 

2012.  

  

Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Henset til at det er et foreløbigt notat, kan Ældrerådet tilslutte sig forvaltningens 

anbefaling/indstilling. Herudover er det Ældrerådets opfattelse, at forvaltningen bør 

arbejde videre med en specialisering inden for ADHD og ASF området. 

  

Ældrerådet finder, at den meget korte tidsfrist til høring af sagen er aldeles urimelig, 

og giver Ældrerådet urimelige arbejdsvilkår. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp:  
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11. Høring af Anbefalinger til Socialudvalget vedr.  

plejeboligområdet 

 

Sagsfremstilling  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed arbejder på en anbefaling til 

Socialudvalget vedrørende plejeboligområdet. Arbejdet tager udgangspunkt i: 

  

• Rapporten ”Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune” fra 
Socialudvalgsmødet den 7. marts 2012, behandlet i Ældrerådet den 28. 
februar 2012 

• Notatet ”Fra Plejeboliger uden fast personale – til Ældreboliger”, behandlet 
i Ældrerådet den 24. april 2012 

• De nyeste befolkningsudviklingsprognoser opdelt på distrikter.   
  

I den endelige sagsfremstilling vil der også fremgå, at der allerede arbejdes på flere 

områder relateret til sagen. F.eks. arbejdes der på at undersøge muligheder for at 

nedlukke Ældreboliger med henblik på at begrænse huslejetab; der arbejdes på at 

et forslag om at etablere Leve-bo i Ålbæk; der arbejdes på at finde ud af hvad man 

skal bruge de rømmede opgang på Ingeborgvej til – ligesom ”De fire årstider på 

Rosengården” m.m.  

  

Tidsplanen for arbejdet er: 

  

•         29. maj klar med oplæg til chefgruppen 

•         30. maj præsentation på chefgruppemødet 

•         31. maj – dagsordenen til SOU sendes 

•         31. maj – 6. juni høring i Ældre- og Handicapråd 

•          6. juni SOU 

  

Ældrerådet orienteres om sagen på møde den 30. maj 2012 ved John Kristensen 

samt Mette Brandt Pedersen, Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet kan ikke acceptere, at man igen vil omkonvertere plejeboliger uden fast 

personale til ældreboliger, idet rådet ud fra det foreliggende materiale vurderer, at 

der er flere ulemper end fordele ved konverteringen. Her tænkes både på 

økonomiske og praktiske ulemper samt konsekvenser for nærhedsprincippet. I 

tilslutning hertil kan Ældrerådet konstatere, at der ikke er behov for flere 

ældreboliger. For så vidt angår administrationens anbefalinger, kan Ældrerådet, 

med undtagelse af afsnittet om etablering af leve-botilbud i Ålbæk, støtte disse. 

  

Ældrerådet finder, at den meget korte tidsfrist til høring af sagen er aldeles urimelig, 

og giver Ældrerådet urimelige arbejdsvilkår. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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12. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget  

- herunder opfølgning vedr. kommende dialogmøde med Socialudvalget 

  

Sundhedsudvalget 

- Herunder opfølgning vedr. kommende dialogmøde med Sundhedsudvalget. 

  

Teknisk udvalg – 

  

Plan- og Miljøudvalget – 

  

Kultur- og fritidsudvalget – 

  

Økonomiudvalget - 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Dialogmøde med Socialudvalget   

Afholdes onsdag den 13. juni kl. 16.00 – 16.45. 

  

Ældrerådet ønsker at drøfte følgende med Socialudvalget: 

• Digitalisering på ældreområdet – hvilke tiltag har SOU overvejet ifbm. 
overgang til Betaling Danmark 

• Godkendelsesprocedure af leverandører til henholdsvis madservice, samt 
personlig pleje og praktisk hjælp. 

• For mange ”bolde i luften” på socialudvalgets område, der ikke bliver fulgt 
op i forhold til målopfyldelse eller ikke bliver afsluttet, herunder projekt 
Længst muligt i eget liv. 

• Status på revidering af Kvalitetskataloget for personlig pleje og praktisk 
hjælp. Den eksisterende er fra 2008. 

• Overholdelse af tidsfrist ved sager der sendes til høring i Ældrerådet. 
  

  

  

Orientering fra Socialudvalgsmøde den 09-05-2012  

Socialudvalget blev orienteret om forløb og status i forhold til madservice, 

godkendelsesproces og levering fra Dansk-mad Service. Orienteringen blev taget til 

efterretning. 

  

  

 
 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Dialogmøde med Sundhedsudvalget   

Afholdes tirsdag den 12. juni kl. 15.00-15.45 

  

Ældrerådet ønsker at drøfte følgende med Sundhedsudvalget: 

• Projekt ”Forebygge unødvendige indlæggelser ved øget kommunalfaglig 
indsats” 

• Brugerundersøgelse på hjælpemiddelområdet 
  

  

Orientering fra møde i Sundhedsudvalget den 15-05-2 012: 

Sundhedsudvalget drøftede procesplan i forhold til den nye Sundhedspolitik med 

udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens hovedoverskrift ”Sundhed på tværs”. Planen 

skal være bredt forankret i alle politiske udvalg. Politikken skal på ældreområdet 

beskrives ud fra ”fysisk aktivitet forbedrer funktionsevnen, mindsker faldulykker og 

giver øget livskvalitet”. 

  

 

 
 

13. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Æld rerådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

• Dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv”. Projektleder  
Jens Volsing har udarbejdet et notat til Ældrerådet ”Opfølgning på ”Længst 

muligt i eget liv” april 2012.  

  

• Sundhedsrådet 
  

• Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger 
Der udpeges repræsentant fra Ældrerådet til det nye bruger- og 

pårørenderåd for pleje- og ældreboliger i område Midt. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Projekt ”Længst muligt i eget liv”  

Ældrerådet tager notatet ”Opfølgning på Længst muligt i eget liv, april 2012” til 

efterretning. Projektet tages op til drøftelse på dialogmødet med Socialudvalget. 

  

Sundhedsrådet  

Det planlagte møde i maj er udsat til august måned. 

  

Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboliger  

Der blev orienteret fra de afholdte valg til bruger- og pårørenderådene. Valget på 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Strandgården afholdes i juni.  

  

Ældrerådet udpegede repræsentant til bruger- og pårørenderådet i område Midt. 

Det blev Chris Sørensen. 

  

  

 

 
 

14. Information fra formanden samt øvrige medlemmer  

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden – 

  

  

Information fra øvrige medlemmer – 

  

  

Nyt fra Danske Ældreråd, Nyhedsbrev 2, maj 2012: 

  

• Ny kommission skal se på udfordringer i hjemmepleje n. Regeringen vil 
nedsætte en kommission der bl.a. skal se på trivsel og livskvalitet for ældre 
i eget hjem og se på plejebehovet for fremtidens ældre. Social- og 
integrationsminister Karen Hækkerup udtaler: ”Vi har behov for en ny 
ældrepolitik, der giver plads til forskelligheder, og som hviler på 
grundlæggende værdier som medbestemmelse, selvhjulpenhed, tryghed 
og værdighed. Derfor indgår ældreområdet også som den del af den 
kommende socialreform”. 

  

• Etisk Råd: Personale bør kunne undlade genoplivning  med 
hjertestarter.  Det Etiske Råd anbefaler, at personale på plejehjem får 
mulighed for at lade være med at bruge hjertestartere i de tilfælde, hvor en 
ældre beboer ikke ønsker genoplivning. Udtalelsen kommer samtidig med, 
at stadig flere plejecentre sætter hjertestartere op med henblik på at give 
livreddende førstehjælp, hvis en beboer falder om med hjertestop. Læs 
hele udtalelsen på www.etiskraad.dk 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Intet yderligere under punktet. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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15. Ældrerådets udpegning af ældrepolitiske udfordr inger og 

afsætning af pejlemærker for ældrerådsarbejdet i 20 12 - 2013 

 

Sagsfremstilling  

Punktet tages op fra sidste møde.  

  

Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Punktet udsættes til næste møde. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4390 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

16. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde er planlagt til den 26. juni 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
  

Næste møde afholdes på Ankermedet i Skagen med præsentation af ny 

pakkemaskine i køkkenet der anvendes til madservice. 

  

Mødet i august afholdes på Sæby Ældrecenter. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

 


