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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 134278/13 Åben Delaftale 13 -Kørestol hjælpermanøvreret.pdf 

4 134277/13 Åben Delaftale 12 - Kørestol aktiv krydsramme.pdf 
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4 134260/13 Åben Udbudsbetingelser.pdf 

4 134257/13 Åben Delaftale 16 - Siddepude flydende gelé.pdf 

4 134256/13 Åben Delaftale 15 - Siddepude statisk.pdf 

4 134255/13 Åben Delaftale 14 -Hjælpemotor ledsagerstyret.pdf 

4 134913/13 Åben Bilag 3 - Kontraktudkast.pdf 

4 134950/13 Åben Bilag 5 - Tilbudsliste 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

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 2013. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

3. Udrulning af "Længst muligt i eget liv" til hele hjemmeplejen 

 

Sagsfremstilling 

Områdeleder Hanne Holmberg orienterer om udrulning af ”Længst muligt i eget liv” 

fra projekt til drift i de enkelte plejeområder. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

  

Orientering ved Hanne Holmberg. 

  

Rehabilitering er fremtiden i ældreplejen.  

Der arbejdes allerede med rehabilitering i den daglige almindelige hjemmepleje 

leveret af Frederikshavn Kommunes hjemmepleje, og i særdeleshed i tilbuddet om 

”Længst muligt i eget liv”. Vi gør det ud fra en grundholdning om, at vi tror på, at 

alle ønsker at tage hånd om egen tilværelse og træffe egne beslutninger. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Rehabiliteringen skal hjælpe den enkelte borger til at bevare eller  generhverve 

evnen til dette. 

  

Øger indsatsen med hverdagsrehabilitering – en aktiv hjælp, der skal sikre større 

grad af ”selvhjulpenhed” og dermed øget livskvalitet. 

  

De borgere der kan selv – skal selv. 

  

Hjemmepleje ydes efter Serviceloven:  

  

§83 Almindelig hjemmepleje – med øget fokus på rehabilitering og med 

udgangspunkt i hvad borgeren selv kan. 

  

§86 Hjemmepleje med intensiv hverdagsrehabilitering, med øget visiteret tid.  

Når borgeren har opnået det bedst mulige funktionsniveau og kan klare sig selv, 

stopper hjælpen, eller man overgår til at få almindelig vedligeholdende 

hjemmepleje efter §83. Der er ikke frit leverandørvalg på §86. 

Det er frivilligt om borgeren vil modtage tilbuddet om rehabilitering. 

  

  

Fra projekt til et fast tilbud 

 

Projekt ”Længst muligt i eget liv” skal nu omlægges fra at være et projekt, til at 

være et fast tilbud der gives fra den enkelte plejegruppe.  

 

Udrulningsplan: Der køres uddannelse for al udekørende personale med 1 uges 

kursus, etapevis over 2 år. Forventer at have alle igennem uddannelsen til marts 

2015. Hvert halve år rykker det nuværende ”Længst muligt i eget live”-personale 

videre til en ny gruppe for at oplære nye medarbejdere. Målet er at skabe en 

”kulturforandring”. 

Samtidig med det faste personale bliver uddannet, bliver der ansat 

rotationsmedarbejdere i et år (ledige med tilskud), som støtte til gruppen, hvorefter 

de bliver tilbudt at komme på SOSU-uddannelsen. 

 

Terapeuterne får fast base i plejegrupperne: 1 i Skagen område Nord, 1 i 

Fladstrand område Nord, 1 i område Midt, 1 i område Syd. Hvert sted tilknyttes 5 

hjemmetrænere.  

Plejepersonalet er forpligtet til at være med til at opspore muligheder for 

rehabilitering. Der er udformet en ”rammebeskrivelse” for ordningen. 

  

  

Spørgsmål fra Ældrerådet: Hvad gør man i forhold til pårørendeinddragelse, så de 

bliver medspillere frem for modspillere i processen?  

  

Svar: Der vil blive lavet pressemeddelelse samt brev til borgeren/hjemmet, hvor 

man fortæller hvad man vil med rehabiliteringen. Desuden skal alle ansatte være 

med til at være ambassadører for ordningen. 
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Ældrerådet gør opmærksom på, at man bør være opmærksom på at få informeret 

eventuelle hjemmehjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund, på deres eget 

sprog, så der undgås misforståelser. 

  

Ældrerådet ser meget positivt på ordningen med rehabilitering. 

  

 

 
 
 
 

4. Høring - udbud på Genbrugshjælpemidler 

 

Sagsfremstilling 

Indkøbskontoret, Frederikshavn Kommune skal hermed orientere Ældrerådet om, 

at Indkøbskontoret i samarbejde med Hjælpemiddelenheden, en repræsentant fra 

Danske Handicaporganisationer samt Vesthimmerlands Kommune, har udarbejdet 

udbudsmateriale på Genbrugshjælpemidler.  

  

Vesthimmerlands Kommune er tovholder på dette udbud, da Frederikshavn 

Kommune har et formaliseret samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om 

samordning og koordinering af udbud på udvalgte områder.  

  

Udbudsmaterialet er udarbejdet i 16 delaftaler (se de enkelte delaftaler i 

udbudsbetingelserne pkt. 2). De modtagne tilbud vil blive evalueret individuelt på 

hver delaftale.  

  

For Frederikshavn Kommune gælder, at udbudsmaterialet er udarbejdet med 

udgangspunkt i, at borgerne har frit valg på området, og at levering skal ske direkte 

til den enkelte borger eller til Hjælpemiddeldepotet. Generelt for alle delaftaler 

gælder, at der lægges stor vægt på kvalitet og funktionalitet, hvilket er nærmere 

beskrevet i udbudsmaterialets bilag 2.    

  

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud med hovedvægten lagt på: 

  

-       Pris 

-       Kvalitet/funktionalitet 

-       Sortimentsbredde  

-       Service/undervisning og leveringstid 

  

Det er hensigten, at der indgås en 3-årig aftale med mulighed for forlængelse i 

yderligere  12 måneder.  

   

 

Indstilling 

Indkøbskontoret indstiller, at Ældrerådet afgiver hørringssvar. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18816 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: heea 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

 Ældrerådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet. 

  

Bilag 

Delaftale 13 -Kørestol hjælpermanøvreret.pdf (dok.nr.134278/13) 

Delaftale 12 - Kørestol aktiv krydsramme.pdf (dok.nr.134277/13) 

Delaftale 11 - Mobil toilet-badestol med hydraulisk tiltfunktion.pdf (dok.nr.134276/13) 

Delaftale 10 - Mobil toilet-badestol med sædetilt.pdf (dok.nr.134275/13) 

Delaftale 9 - Mobil toilet-badestol med hjul.pdf (dok.nr.134274/13) 

Delaftale 8 - Badebænk-taburetter.pdf (dok.nr.134273/13) 

Delaftale 7 - Toiletforhøjer fast.pdf (dok.nr.134272/13) 

Delaftale 6 - Vendelager.pdf (dok.nr.134271/13) 

Delaftale 5 - Elektrisk indstillelig plejeseng .pdf (dok.nr.134270/13) 

Delaftale 4 - Sengebord med hjul.pdf (dok.nr.134269/13) 

Delaftale 3 -Overflytningsplatforme.pdf (dok.nr.134268/13) 

Delaftale 2 - Rollator terræn.pdf (dok.nr.134267/13) 

Delaftale 1 - Rollator.pdf (dok.nr.134266/13) 

Bilag 6 - Tro- og Loveerklæring.pdf (dok.nr.134265/13) 

Bilag 4 - Forbeholdsliste.pdf (dok.nr.134264/13) 

Bilag 2 - Kravspecifikation.pdf (dok.nr.134262/13) 

Bilag 1 - Tidsplan.pdf (dok.nr.134261/13) 

Udbudsbetingelser.pdf (dok.nr.134260/13) 

Delaftale 16 - Siddepude flydende gelé.pdf (dok.nr.134257/13) 

Delaftale 15 - Siddepude statisk.pdf (dok.nr.134256/13) 

Delaftale 14 -Hjælpemotor ledsagerstyret.pdf (dok.nr.134255/13) 

Bilag 3 - Kontraktudkast.pdf (dok.nr.134913/13) 

Bilag 5 - Tilbudsliste (dok.nr.134950/13) 

 
 
 
 
 

5. Status vedr. Ældrerådsvalg 2013 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i valgbestyrelsen den 24-09-2013. 

  

Bilag: Udkast til kommende annoncering, pressemeddelelse samt valgmateriale 

eftersendes dagsordenen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

  

Tidsplanen for valgprocessen følges. Der arbejdes med udkast til annoncering og 

pressemeddelelse der skal anvendes i oktober måned. 

Sidste frist for opstilling som kandidat til Ældrerådet er den 31. oktober 2013.  

Frederikshavn Kommunes Hjemmeside opdateres løbende om ældrerådsvalget, se 

på: www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati, Valg, Ældrerådsvalg 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 

http://www.frederikshavn.dk/
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6. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

  

Socialudvalget: - 

  

Sundhedsudvalget: - 

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

Økonomiudvalget: - 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

 

Vedr. møde i Socialudvalget 04-09-2013  

Der er endnu ikke kommet referat fra dialogmødet mellem Ældrerådet og 

Socialudvalget.  

  

  

Vedr. Sundhedsudvalgsmøde den 03-09-2013: 

  

Punktet ”Kvalitetsopfølgning på hjælpemiddeldepotets leverede ydelser” 

Som en forsøgsordning vil der 2 gange om ugen være en terapeut fra 

hjælpemiddelenheden på depotet, 15 timer ugentligt, med det formål at styrke 

samarbejde mellem Hjælpemiddelenheden og Hjælpemiddeldepotet, og derved 

nedbringe antallet af fejlsituationer. Der evalueres på ordningen den 1. november 

2013.  

Handicaprådet havde stillet spørgsmål i forhold til, hvorfor en terapeut skal 

kontaktes, hvis en borger ønsker at aflevere et hjælpemiddel – borgeren har vel ret 

til at frasige et hjælpemiddel? 

Det oplyses endvidere i sagen, at Hjælpemiddelenheden ikke medtager 

hjælpemidler, som ikke er afmeldt via en terapeut.  

  

Ældrerådet støtter Handicaprådets holdning til, at man bør revurdere sagsgangen 

for aflevering af hjælpemidler, så der sker en forenkling og lettere adgang for 

borgeren til at aflevere et hjælpemiddel.   

  

Vedr. møde i Kultur- og fritidsudvalget 

Der arbejdes på nye vedtægter for ældreidræt. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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7. Status på udarbejdelse af ny Handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

  

Planlægger Nikolaj Kramer Nørregård orienterer om status på Handicappolitikken, 

og opfordrer Ældrerådet til at komme med bud på, hvad de ser som vigtige 

fokusområder i en Handicappolitik.  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

  

Orientering ved Nikolaj Nørregård. 

  

Bilag omdelt på mødet: Udarbejdelse af ny handicappolitik i Frederikshavn 

Kommune 

  

I forbindelse med udarbejdelse af den nye handicappolitik efterspørger man input 

fra Ældreråd, fagudvalg, borgere m. fl.. 

  

Det endelige udkast til politikken vil blive udsendt til høring i november/december 

2013. 

  

Ældrerådet gav umiddelbart følgende input til politikken: 

 Det er meget vigtigt at de fysiske rammer er optimale, ved træning af 
borgere der har brug for intensiv træning. Ældrerådet er bekymret for 
private leverandører på dette område. 

 Der er mange ”sammenfald” mellem Sundhedspolitikken og 
Handicappolitikken. Det er vigtigt man er opmærksom på dette, så der er 
overensstemmelse mellem ”retningen” i de to politikker. 

 Handicappede (herunder psykisk syge) ændrer pt. ”status” i systemet fra 
de er 67år – her går de over til at være ”gamle”. Det er vigtigt at ændre 
denne synsvinkel på borgeren, og derfor inddrage ældre handicappede i 
politikken samt i diverse tilbud. 

 Det er vigtigt at sikre at politikken ikke blot bliver en samling af flotte ord, 
men også bliver udmøntet i konkrete målsætninger og forankres i de 
enkelte forvaltninger. 

  

Nikolaj udsender de nuværende 11 indsatsområder i politikken til Ælderådet, så 

Ældrerådet efterfølgende har mulighed for at komme med input ud fra 

overskrifterne. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

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

 

Sagsfremstilling 

   

Information fra formanden: 

   

Information fra medlemmer: 

   

Mailservice 6/2013 fra Danske Ældreråd: 

  

KL har offentliggjort et udspil til socialpolitik 

På side 13 i udspillet fremgår følgende: ”Det er sagt mange gange før, at borgeren skal i centrum – 

nu skal det være tydeligt, ikke bare i ord, men også i handling. Det kræver fælles mål, tværfaglige 

kompetencer og metoder, samarbejde på tværs og et opgør med kassetænkning. Det forudsætter, 

at kommunalbestyrelsen arbejder på tværs og imødegår faglige og organisatoriske siloer. 

Kommunalbestyrelsen skal skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen for borgerne, både 

her og nu, men også i forhold til de langsigtede mål og resultater. Den enkelte kommunalbestyrelse 

skal insistere på helhed og sammenhæng på tværs af den kommunale organisering – med mulighed 

for også at omprioritere økonomisk.” Læs hele udspillet på http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-

service/ 

  

Enlig eller samlevende? 

Social- og Integrationsministeriets har udgivet pjecen ”Enlig eller samlevende? – Vejledning til 

enlige der modtager folkepension og førtidspension”. Pjecen beskriver hvornår modtagere af 

folkepension og førtidspension betragtes som enlige eller samlevende, og forklarer, hvad man må, 

og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlig. Pjecen forklarer også, hvilke 

rettigheder man som borger har i forbindelse med mødet med kommunen eller Udbetaling Danmark, 

og når det skal vurderes, om man er enlig eller samlevende.  

  

Fredericias udvikling af rehabiliteringen, Trænende Hjemmehjælp, får positiv evaluering 

Borgerne i Fredericia Kommunes hjemmepleje mødes i større omfang af en rehabiliterende indsats 

med fokus på, at den enkelte videst muligt kan klare dagligdagen selv. Det Nationale Institut for 

Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har evalueret tiltaget. Evalueringen viser, 

at den rehabiliterende indsats i Trænende Hjemmehjælp som oftest kan leveres indenfor de 

eksisterende økonomiske rammer. 

Trænende Hjemmehjælp er ét ud af to tilbud om rehabilitering i Fredericia Kommune: 

1.     Hverdagsrehabilitering er et tilbud til nye borgere i hjemmeplejen, der vurderes at have 

rehabiliteringspotentiale (ca. 1/3). Det leveres af en specialiseret tværfaglig enhed under 

Servicelovens § 86. 

2.     Trænende Hjemmehjælp er et tilbud til de borgere i hjemmeplejen, der ikke får tilbud om 

hverdagsrehabilitering. Det leveres af personalet i den almindelige hjemmepleje under 

Servicelovens § 83. 

Læs hele evalueringen her:  

http://kora.dk/nyheder/fredericia-kommune-naar-nye-maalgrupper-med-traenende-

hjemmehjaelp/?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+31 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-service/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Social-service/
http://kora.dk/nyheder/fredericia-kommune-naar-nye-maalgrupper-med-traenende-hjemmehjaelp/?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+31
http://kora.dk/nyheder/fredericia-kommune-naar-nye-maalgrupper-med-traenende-hjemmehjaelp/?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+31
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  Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

  

Invitation til Ældrerådet fra beboer- og pårørenderådet på Caspershus til temaaften om ”Fremtidens 

ældrepleje”: 

Formanden orienterede om invitationen til arrangementet den 23. oktober kl. 19.00 på Caspershus. 

Der tages kontakt til formanden for beboer- og pårørenderådet vedr. dato. 

  

  

 

 
 
 
 

9. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling 

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

Sundhedsrådet: - 

  

Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger: 

- Ankermedet samt Lindevej, Skagen 

- Drachmannsvænget, Skagen 

- Ålbæk 

- Rosengården, Sæby 

- Sæby Ældrecenter 

- Dybvad Ældrecenter 

- Østervrå Ældrecenter 

- Strandgården, Strandby 

- Område Midt, Frederikshavn 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

 

Information fra møder i Bruger- og pårørerådene: 

Ålbæk: Besøg af kostfaglig konsulent med orientering om mad til småtspisende. 

Orientering om Leve-Bo-konceptet i område Nord. 

  

Rosengården: Orientering fra boligforeningen vedr. de 10 tomme boliger på 

Rosengården. Der er pt. ikke truffet beslutning om anvendelse af boligerne. Der 

betales tomgangshusleje for de tomme boliger. 

  

Sæby Ældrecenter samt Dybvad Ældrecenter: Besøg af kostfaglig konsulent med 

orientering om mad til småtspisende.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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10. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til den 29. oktober 2013. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013 

Mødedato fastholdes. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


