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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 28. august 2012, ekstraordinært møde den 

31. august 2012 samt ekstraordinært møde den 10. september 2012.  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  
Referatet blev godkendt uden  bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Orientering om Sæby Ældrecenter 

 

Sagsfremstilling  

Gruppeleder Annette Dahl orienterer som Sæby Ældrecenter – herunder 

rundvisning – og der orienteres om projekt ”Faglige Udviklingsagenter” samt andre 

initiativer man har gang i på stedet. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  
Gruppeleder Annette Dahl orienterede om Sæby Ældrecenter og de 

personaleudviklingsforløb man har arbejdet med gennem de seneste år. I 2009 

igangsatte man et måltidsprojekt med uddannelse af 4 kostambassadører, og man 

har bygget videre på dette gennem projektet Faglige udviklingsagenter. Formålet er 

at give beboerne mere selvbestemmelse samt bruge den enkelte beboers 

ressourcer. Alle medarbejdere har fået lavet en kompetenceprofil, og beboerne 

tilknyttes den enkelte medarbejder ud fra medarbejderens kompetencer, så 

beboerne får den bedst mulige pleje. Personalet er blevet langt bedre til at gribe 

nuet. Man kører til havnen med beboerne når solen skinner, og udsætter 

rengøringen til en regnvejrsdag. Man markerer årstiderne gennem forskellige 

arrangementer. Pt. er man i gang med at planlægge Æbledag, hvor man skal 

presse æblemost på afdelingerne.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget: - 

  

  

Sundhedsudvalget: - 

  

  

Teknisk udvalg: - 

  

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

  

Økonomiudvalget: - 

  

  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  
 

Sager fra Socialudvalget  

Lovkrav om moms på cafémad i dagcentrene: Sagen er udsat. 

  

  

Sager fra Sundhedsudvalget  

Sagsbehandlingsfrister i boligsager: Sagen er udsat, idet man vil undersøge de 

økonomiske aspekter ved nedsættelse af sagsbehandlingstiden. 

  

Oprettelse af fælles kørselskontor: Forslaget er vedtaget. 

  

Udarbejdelse af ny Sundhedspolitik: Udkast til politikken forventes klar til marts 

2013. 

  

  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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5. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden: - 

  

  

Information fra øvrige medlemmer: - 

  

  

Nyhedsbrev 3 fra Danske Ældreråd:  

  

Forsøg med fast tilknyttede læger på plejehjem  

Et nyt to-årigt forsøg igangsat af Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse skal give borgere på udvalget plejehjem mulighed for at 

skifte til en fast tilknyttet læge, som kommer fast på plejehjemmet hver uge. 

  

Stor satsning på telemedicin  

Telemedicin skal være en integreret del af fremtidens sundhedsydelser. Det er 

både regeringen, KL og regionerne enige om, og derfor investerer regeringen nu 80 

mio. kr. i en national handlingsplan for udbredelsen af telemedicinske løsninger. 

  

Vasketoiletter – en blandet succes  

44 ældre hjemmeboende borgere har afprøvet vasketoiletter i henholdsvis 

Holstebro, Slagelse, Roskilde og Aarhus kommuner. De 4 kommuner står i 

samarbejde med Socialstyrelsen og Fonden for Velfærdsteknologi bag forsøget. 

Hvert toilet kostede 25.000 kr. at installere, og det blev vurderet, hvor hurtigt 

kommunerne kunne tjene beløbet hjem ved at bruge færre hjemmehjælpstimer på 

at hjælpe borgere. Rambøll har evalueret forsøger, der viste, at nogle brugere 

havde tjent pengene hjem på 8 uger og andre i løbet af 3 år. Andre brugere 

oplevede, at toiletbesøget blev mere tids- og mandskabskrævende. 

  

Privat hjemmepleje vinder indpas  

I dag får hver tredje hjemmehjælpsmodtager hjælpen fra en privat leverandør. Det 

viser tal fra Danmarks Statistik. Siden 2005 er andelen af ældre, der får praktisk 

hjælp fra private firmaer, vokset fra 15 – 34% 

  

Opfølgende hjemmebesøg har potentiale  

DSI har udgivet en rapport om de foreløbige erfaringer med opfølgende 

hjemmebesøg for ældre, svækkede borgere efter endt sygehusindlæggelse. Det er 

ikke muligt entydigt at afgøre de økonomiske konsekvenser af at indføre de 

opfølgende hjemmebesøg. 

  

Den Åbne Linie giver en ekstra klagemulighed  

Forvaltningen i Aalborg Kommune og Aalborg Ældreråd har gode erfaringer fra 

arbejdet med etablering og drift af en servicetelefon/klagetelefon på ældre- og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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handicapområdet – Den Åbne Linie. Den Åbne Linie kan vær med til at fjerne 

eventuelle misforståelser og være en mulighed for at samle erfaringer med 

tilfredshed eller utilfredshed omkring Aalborg kommunes tilbud på Ældre- og 

handicapområdet. Den kan derudover også give et indblik i, om der er forhold, som 

trænger til ændringer eller kvalitetsforbedringer. 

  

Vision om wellnes til ældre borgere  

Vejle Kommune har fået 600.000 kr. fra Fornyelsesfonden til at arbejde med planer 

for et særligt Wellnescenter for Ældre, hvor de kan blive vasket, få massage og 

måske købe aftensmad. Vejle Ældreråd følger projektet og indgår aktivt i projektets 

idéudvikling. 

 
Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  
  

Information fra formanden: 

  

Vedr. forsøg med fast tilknyttede læger på plejehje m 

Ældrerådets grundlæggende holdning er, at man ikke tilslutter sig ideen, da man 

vurderer at egen læge gennem årene, har det bedste grundlag for at vurdere 

borgeren også efter indflytning på plejehjem. 

  

Vedr. Stor satsning på telemedicin  

Ældrerådet ser positivt på udviklingen med telemedicin. 

  

Vedr. vasketoiletter – en blandet succes  

Ældrerådet følger udviklingen. 

  

Vedr. Privat hjemmepleje vinder indpas  

Ældrerådet ser med bekymring på udviklingen med ulig konkurrencevilkår mellem 

de private og den kommunale leverandør. Her tænkes blandt andet på hjælp til 

opkrævning af betaling, ingen krav om rehabilitering samt mulighed for at tilbyde 

tilkøbsydelser.  

  

Vedr. Opfølgende hjemmebesøg har potentiale  

Ældrerådet støtter fuldt ud ideen med opfølgende hjemmebesøg. 

  

Vedr. Den åbne Linie giver en ekstra klagemulighed  

Ældrerådet følger udviklingen. 

  

Vedr. Vision om wellnes til ældre borgere  

Ældrerådet tilskynder kommunen til at søge tilsvarende fonde, og indarbejde 

wellnes, som en aktivitet på ældreområdet. 
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Levering af mad i plejeboliger  

Der er kommet svar på Ældrerådets forespørgsel til Myndighedsafdelingen, om 

hvilke leverandører der leverer man i kommunens plejeboliger. Af svaret fremgår, 

at Myndighed kun kan trække oplysninger ud fra systemet på borgere der er 

visiteret til mad. I plejeboliger kan der kun visiteres til det kommunale køkken. 

Myndighed har derfor ikke mulighed for at oplyse, hvilke andre leverandører, som 

borgere selv har taget initiativ til at bestille mad hos (dvs. uden tilskud). 

  

Problematikken omkring levering af mad fra flere leverandører i plejeboliger blev 

drøftet, herunder hvordan kommunen kan sikre svage borgere i kommunens 

plejeboliger, en sund og næringsrigtig kost, der opfylder den enkelte borgers 

ernæringsbehov samt medvirker til at forebygge svækkelse af borgerens 

helbredstilstand, hvis ikke maden leveres af en kendt leverandør.  

  

Madservice: Ændring af levering fra privat leverand ør 

Ældrerådet er blevet bekendt med at firmaet Dansk-mad Service har fået Det 

Danske Madhus som underleverandør, hvilket betyder, at borgere der er visiteret til 

mad fra Dansk-mad Service, nu får maden leveret fra Det Danske Madhus.  

  

Madservice: Udskrivning af regninger på mad fra pri vate leverandører  

Ældrerådet laver forespørgsel til Myndighedsafdelingen, om det er korrekt opfattet, 

at Frederikshavn kommune laver det administrative arbejde omkring udskrivning af 

regninger for mad leveret fra Dansk-mad Service samt Sindal Kro, hvorimod 

Frederikshavn kommunes Madservice selv skal afholde udgiften hertil. Hvis det er 

tilfældet, finder Ældrerådet det for urimelige konkurrencevilkår, der bør ændres. 

  

Punktet sættes på til opfølgning på næste møde. 

  

Budgetorientering  

Ældrerådet er, sammen med øvrige råd, inviteret til budgetorientering ved 

Borgmesteren den 11. oktober 2012. 

  

Temadag vedr. Ældrerådsvalg 2013  

Arrangementet afholdes den 8. oktober. Der deltager tre fra Ældrerådet. 

  

  

  

Nyt fra bruger- og pårørenderådene  

Der blev orienteret fra bruger- og pårørenderådsmødet i område midt, hvor man 

har afholdt temadag om demens. Der blev samtidig fortalt om projekt i Århus 

kommune, med decentralisering af myndighedsfunktionen ud i områderne. Man har 

positive erfaringer herfra. 

  

Bruger- og pårørenderådene i Strandby og Ålbæk har afholdt et uformelt møde på 

Strandgården, for at drøfte et eventuelt fremtidigt samarbejde mellem de 2 råd. Der 

blev ikke noget umiddelbart resultat af mødet. 
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6. Ældrerådets udpegning af ældrepolitiske udfordri nger og 

afsætning af pejlemærker for ældrerådsarbejdet i 20 12-2013 

 

Sagsfremstilling  

  

Punktet tages op fra sidste møde. 

  

Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2012   

Punktet udsættes til næste møde, hvor der fremlægges forslag fra de enkelte 

ældrerådsmedlemmer. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Fremlæggelse af forslag samt drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Punktet udsættes til mødet den 31-08-2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 31. august 2012  
  

Ældrerådet valgte at arbejde videre med 2 fokuspunkter ud fra følgende: 

• Det er fortsat et problem at få synliggjort Ældrerådet. Der bør gøres en 
indsats for at øge borgernes kendskab til Ældrerådet specielt i forbindelse 
med det kommende ældrerådsvalg i efteråret 2013. 

• Hvordan sikrer vi, at der ikke tabes en gruppe ældre borgere, der ikke er 
IT-mindede, ved indførelse af selvbetjeningsløsninger ved kommunen, 
pengeinstitutter osv.. Kravet om digitalisering kan påføre ældre en 
økonomisk udgift til udstyr de ikke selv ønsker. 

Der arbejdes videre med punkterne til næste møde. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  
  

Punktet synliggørelse blev drøftet, og Ældrerådet besluttede følgende: 

  

Referater fra Ældrerådets møder sendes fremover til alle aktivitetscentre. Der 

træffes aftale om at få sat referatet op på en fast plads i centret med synlig 

kontaktinformation til formand og sekretær. 

  

Ældrerådets formand oprettes som bruger på Net-aviserne i Frederikshavn 

Kommune, så der kan indsættes læserbrev efter ældrerådsmøderne. Drøftelse af 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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emne for læserbrev sættes på som sidste punkt på dagsordenen til hvert møde. 

  

 

 
 

7. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Opdatering af Erindringsliste samt punkter til næste møde. 

  

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 30. oktober 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 25. september 2012  
  

Ældrerådet har et ønske om at se Ålbæk plejeboliger samt de nye boliger på 

Strandgården. Muligheden herfor undersøges. 

  

Der er afbud fra Svend Åge Christensen til mødet den 30-10-2012 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


