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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  

  

Der tilføjes pkt. 9: ”Høring af Tilsynspolitik på fritvalgsområdet efter servicelovens § 

83”. 

  

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 30. oktober 2012 samt fra ekstraordinært 

møde den 19. november 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Opfølgning på Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling  

Budgetopfølgning pr. 19-10-2012 er udsendt med dagsordenen til møde den 30. 

oktober 2012. Punktet er udsat fra sidste møde. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget:  

  

Vedr. ”Tilpasning af ældreboligkapacitet”, behandle t i SOU den 24-10-2012  

Ældrerådets har fået svar på sin forespørgsel vedr. høringsprocessen i sagen. 

Udvalgsformanden har oplyst, at der indtil videre blot er truffet beslutning om, at 

repræsentanter fra kommunens administration har fået mandat til at gå i dialog med 

boligforeningerne med henblik på at drøfte forskellige handlemuligheder, der kan 

tilpasse kommunens udbud af ældreboliger på sigt. 

Ældrerådet følger sagen. 

  

Vedr. ”Digitalisering på ældreområdet” – herunder b ibliotekarernes mulighed 

for at hjælpe ældre med selvbetjeningsløsninger på nettet  

Ældrerådet har fået svar på sin forespørgsel vedr. bibliotekets mulighed for at 

hjælpe ældre borgere med IT. Direktøren for social- og sundhedsområdet oplyser 

følgende: Har en borger brug for hjælp, vil en bibliotekar hjælpe med det 

udgangspunkt, at borgeren selv indtaster brugernavn, password og kode fra Nem-

ID. Det er samme praksis der anvendes i Borgerservice. Biblioteket har endvidere 

oplyst, at der hver uge bliver afviklet IT-værksted, hvor ældre kan få hjælp til IT. 

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

Økonomiudvalget: - 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Sundhedsudvalget  

På Sundhedsudvalgets møde den 13-11-2012 drøftede man status på 

udarbejdelse af ny Sundhedspolitik, herunder hvordan man får de forskellige tiltag 

kommunikeret ud til borgerne. Man behandlede endvidere forespørgsel vedr. 

genbrugshjælpemidler til ældre, herunder sagsbehandlingstiden der pt. varer op til 

12 uger. 

  

Kultur- og fritidsudvalget  

Udvalget har besluttet at genindføre ”Kulturbolden” fra 2013. Kan søges af alle 

kommunens foreninger, også ældreklubber. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

  

Vedr. tilgængeligheden ved urnegravene på Frederiks havn Kirkegård  

Ældrerådet har modtaget svar på sin henvendelse til bestyrelsen for kirkegården 

ved Fladstrand kirke. Kirkegårdsbestyrelsen oplyser bl.a. at kirkegården ændres 

løbende. I sommer er en af de største stier blevet asfalteret for at lette adgangen 

på kirkegården. Det er aftalt med kirkegårdens ledelse, at adgangsforholdene til 

urnegravene skal ændres, så snart der er arbejdsmæssige ressourcer hertil. 

Ældrerådet følger sagen. 

  

Orientering fra temadag om Ældrerådsvalg 2013  

Punktet er udsat fra sidste møde. Formanden orienterer fra temadagen. 

  

Information fra øvrige medlemmer: -  

  

   

  

Mailservice 9/2012 fra Danske Ældreråd:  

  

Valg til ældreråd 2013  

Danske Ældreråds hjemmeside udvides med et menupunkt ”Ældrerådsvalg 2013”, 

der oprettes primo november. 

  

Millionforlig til IT-svage borgere  

I finanslovens første delaftale har regeringen bl.a. indgået forlig om at forbedre 

danskernes IT-sikkerhed, herunder hjælp til IT-svage borgere. I 2013 og de 

følgende 2 år afsættes årligt 14 mio.kr. i alt 42 mio. kr. Pengene skal også gå til 

sikring mod identitetstyveri og NemID. 

  

Få mere for pengene på ældreområdet – kommuner opfo rdres til at deltage i 

et partnerskab om økonomistyring på ældreområdet  

Partnerskabet retter sit til økonomichefer, ældrechefer samt ledende medarbejdere 

med ansvar for budget- og økonomistyring på ældreområdet. Kommunernes 

Landsforening har udarbejdet projektbeskrivelse, der overordnet handler om, 

hvordan kommunerne kan bremse udgiftsstigningen på området, få mere for 

pengene, samt få vidensdelt gode og dårlige erfaringer, som de deltagende 

kommuner har haft. 

  

Ny pensionistorganisation dannet  

Foreningerne ”Danske Pensionister”, ”Pensionisternes Samvirke” og 

”Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark” har på deres respektive 

kongresser besluttet at nedlægge sig selv og danne en ny organisation, som 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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kommer til at bestå af 140.000 medlemmer. Den nye organisations navn 

offentliggøres den 22-11-2012. 

  

Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd  

Danske Ældreråd har udsendt information om valg til bestyrelsen, overordnede 

betingelser samt tidsplan. Der skal afholdes valgmøder i de ti valgkredse medio 

februar 2013. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Temadag om forsøg med Telemedicin  

Ældrerådsformanden har deltaget i temadag i Regionshuset den 22-11-2012 vedr. 

Telemedicin. Der blev orienteret om forsøg fra Ålborg Sygehus med 

hjemmeboende KOL-patient. Erfaringerne herfra var meget positive også fra 

borgeren, der fandt stor tryghed i ordningen. Fra marts 2013 er 3 regioner på vej 

med nyt forsøg vedr. hjertepatienter, diabetes og KOL. De praktiserende læger 

udvælger de patienter der skal deltage. Der ligger en stor udfordring i at få samkørt 

EDB-systemer mellem læger og sygehus. Det bliver de kommunale sygeplejersker, 

der skal kontrollere de indberettede værdier fra borgerne. Det er kommunerne selv, 

der bestemmer hvor ofte værdierne skal kontrolleres.  

  

Ældrerådet finder, at der som minimum bør være daglig kontrol med indberettede 

værdier, hvis ordningen skal have nogen tryghedsværdi for de tilknyttede borgere.  

  

  

  

Inddragelse af pårørende i patientforløb  

Ældrerådsmedlem har deltaget i informationsmøde i regionen med deltagelse af 

regionsrådsformand Ulla Astman. Der var forskellige indlæg på mødet: 

  

• Pt. arbejdes der på en gennemgang af det informationsmateriale der 
udsendes ved indkaldelse til operation, så det bliver ens på samtlige 
sygehuse.  

• Der arbejdes hen imod at alle indkaldelser til sygehusindlæggelse skal se 
fra ét centralt sted til samtlige sygehuse. 

• Arbejder på at patienter fremover kan have pårørende med ved 
endagskirurgi i lokalbedøvelse samt ved undersøgelser. 

• Man forventer at kun hver 8. patient skal have en seng på hospitalet i 
fremtiden. Øvrige hjemsendes efter operation. 

• Orientering om indretning af fremtidens sygehus, med enmandsstuer og 
plads til pårørende. 
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6. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældr erådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

• Sundhedsrådet 
  

• Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger 
  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Møde på i BP-rådet Ankermedet/Lindevej, Skagen, den  20-11-2012 

På mødet var der en positiv stemning overfor indførelse af Leve- bomiljø. 

  

Møde i BP-rådet Ålbæk, den 19-11-2012  

Der har været embedslægetilsyn og tilsyn fra Revas (kommunale tilsyn) i 

plejeboligerne med fast personale i Ålbæk. Der er udelukkende positive 

tilbagemeldinger fra begge tilsyn. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

7. Kan orienteringsmødet for de nye 75-årig erstatt e et 

forebyggende hjemmebesøg? 

 

Sagsfremstilling  

  

Ældrerådet drøfter fordele og ulemper ved forslaget, der er fremkommet på et af de 

senest afholdte informationsmøder. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Efter en kort drøftelse vedtog man at invitere Birgitte Kvist, leder af 

Sundhedsfremme og forebyggelse, til næste ældrerådsmøde, for at få overblik over 

de nuværende procedurer for informationsmøderne samt de forebyggende 

hjemmebesøg. 

Punktet genoptages på næste møde. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 27. november 2012 Side 8 af 8 

 

8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

  

• Opdatering af erindringsliste – senest revideret 02-11-2012 
  

• Punkter til næste møde 
  

• Emner til læserbrev fra drøftelser på mødet 
  

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 11-12-2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Mødet holdes fra kl. 9 med besøg af Birgitte Kvist fra Sundhedsfremme og 

forebyggelse. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 

9. Drøftelse af henvendelse fra Ældresagen vedr. Hj ertevenligt 

mad til ældre 

 

Sagsfremstilling  

Ældresagen har videresendt henvendelse fra borger, da man mener at 

henvendelsen rettelig hører hjemme i Ældrerådet. 

Borgeren har sendt sit brev på baggrund af artikel i Nordjyske den 13-10-2012, der 

omhandlede arrangement for ansatte på Frederikshavn og Sæby rådhus, med 

hjertevenlig mad og besøg af konsulenter fra Hjerteforeningen. Borgeren opfordrer 

til at man får konsulenterne fra Hjerteforeningen til at se på madudbringningen til 

ældre i eget hjem, som borgeren finder alt andet end hjertevenlig. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 27. november 2012  
  

Ældrerådet drøftede sagen. 

Borgere i eget hjem, der er visiteret til at få mad fra madservice, har mulighed for 

frit at vælge mellem flere leverandører, der ud over den ”normale mad”, kan levere 

forskelligt specialkost, f.eks. fedtfattig eller sukkerfri kost. Det er derfor op til den 

ældre borger og dennes pårørende, at vælge en leverandør der kan levere netop 

den type mad, som borgeren ønsker og har behov for. 

Der sendes skrivelse herom til Ældresagen. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11625 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


