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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra den 11. august 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

3. De Frivillige Hænder 

 

Sagsfremstilling 

De Frivillige Hænder – Fælles Pejlemærker 

  

Center for Sundhed og Ældres administration har udarbejdet en række fælles 

pejlemærker for fremtidens pårørende- og frivilligarbejde på Frederikshavn 

Kommunes plejecentre. Samarbejdet er tiltænkt at skulle afløse de nuværende 

bruger- og pårørenderåd og har arbejdstitlen ”De Frivillige Hænder”. De Frivillige 

Hænder skal give bedre vilkår for inddragelse af frivillige og lokale ildsjæle og tager 

udgangspunkt i en dialog med repræsentanter fra de nuværende bruger- og 

pårørenderåd, Ældrerådet og Socialudvalget. 

  

I de fælles pejlemærker opfordres til en højere grad af lokal tilpasning af de frivillige 

indsatser på plejecentrene. Således tages den fremtidige organisering af det 

frivillige arbejde op på hvert enkelt plejecenter frem for at rette sig efter 

overordnede vedtægter for alle kommunens plejecentre. De fælles pejlemærker er 

tiltænkt at skulle fungere som overordnede rammer for samarbejdet, hvortil 

pårørende og frivillige på hvert plejecenter i samarbejde med den lokale leder kan 

udarbejde egne supplerende vedtægter for at bibeholde lokale værdier og 

arbejdsgange. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5939 

 Forvaltning:  

 Sbh: stet 

 Besl. komp:  
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I forbindelse med udarbejdelsen af de fælles pejlemærker opstod der tvivl omkring 

forvaltningen af de i alt 27.000 kr., som Frederikshavn Kommune årligt stiller til 

rådighed for kommunens 9 nuværende bruger- og pårørenderåd. Nogle bruger- og 

pårørenderåd bruger pengene på aktiviteter for beboerne, mens andre råd bruger 

dem på forplejning til møder. Socialudvalget besluttede på mødet den 20. august 

2014, at de 27.000 kr. fordeles forholdsmæssigt mellem de ca. 15 hold ”frivillige 

hænder” til brug for frivilligt arbejde, der kommer beboerne til gode, og 

administreres af plejecenterlederne. På baggrund heraf vil Center for Sundhed og 

Ældres administration efterfølgende opdatere afsnittet om økonomi. 

  

Arbejdsgruppen for de fælles pejlemærker vil gerne høre Ældrerådets holdning til 

navnet ”De Frivillige Hænder”. Navnet er valgt på baggrund af arbejdsgruppens 

ønske om at lægge afstand til de gamle bruger- og pårørenderåd. Samtidig 

vurderer man, at det gamle navn er for formelt, da man ikke ønsker at se De 

Frivillige Hænder som et råd, men snarere et dynamisk samarbejdsorgan for 

pårørende, frivillige, plejepersonale og ledere. 

  

Da det er plejecenterlederne, som har det overordnede ansvar for beboernes trivsel 

og sikkerhed, foreligger der et ønske om, at nye frivillige, som ikke er pårørende til 

en beboer, skal fremvise en straffeattest til den lokale leder. Forespørgslen 

begrundes med, at de frivillige kommer til at indgå i det daglige liv på plejecentrene 

i lighed med personalet, som skal fremvise straffeattest ved ansættelsen. 

Derudover har lederen ikke altid et indgående kendskab til personen, så 

fremvisning af straffeattest vil være en betryggende omstændighed for lederen. 

Hvis den frivillige viser sig at være tidligere straffet, vil den lokale leder foretage en 

saglig vurdering i forhold til, om de givne straffeforhold er relevante for det arbejde, 

den frivillige skal udføre. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at: 

1. Den gamle bruger- og pårørendeordning ophæves pr. 1. september 2014 

og erstattes af de fælles pejlemærker for De Frivillige Hænder. 

2. Vedtægterne for bruger- og pårørenderådene ophæves, og de 

pårørende/frivillige på hvert plejecenter får mulighed for at udarbejde egne 

lokalt gældende vedtægter i samarbejde med den lokale leder. 

3. Ældrerådet godkender navnet ”De Frivillige Hænder” eller giver alternative 

forslag. 

4. Ældrerådet drøfter og beslutter, om de Frivillige som ikke er pårørende til 

en beboer på det respektive plejecenter skal fremvise straffeattest til den 

lokale leder ved påbegyndelse i De Frivillige Hænder. 

  

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet er enige i at Bruger- og pårørerådene bør nedlægges, men kan ikke 

støtte forslaget til  ”De Frivillige Hænder” i dets nuværende form, idet der er flere 
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uafklarede punkter, som bør afklares. Her tænker Ældrerådet bl.a. på: 

  

 ÆR mener, at man udelukkende skal have en overordnet ramme for det 
frivillige arbejde. Om der skal nedsættes et råd eller en forening, bør være 
en beslutning der efterfølgende tages ved det enkelte plejecentre. 

 ÆR stiller sig tvivlende overfor, om man kan sætte de frivillige ind under 
Forvaltningslovens regler, som anført i materialet under afsnittet 
”Tavshedspligt”.  

 ÆR mener, at det frivillige arbejde på plejecentrene fortsat bør ligge under 
Aktivitetslederen, som det gør i dag. 

 ÆR foreslår, at man gør brug af de erfaringer, man har i de private 
organisationer, som har stor erfaring med at bruge frivillige, herunder 
”regler” for etik, moral, forsikringsdækning osv.. 

 ÆR er bekymret i forhold til kravet om straffeattest. 

 Skal der fremover ansøges om tilskud eller bliver midlerne fordelt ud fra 
fastlagte kriterier? 

 Skal der fremover aflægges regnskab for de økonomiske midler? 

 Bruger- og pårørerådene, der nedlægges pr. 1/9 2014, har en ”beholdning” 
tilbage fra dette års tilskud. Hvordan skal disse midler forvaltes? 

 ÆR har ikke nogen særskilt status overfor frivillige set i forhold til andre 
ældre i kommunen, og ønsker derfor ikke at fremgå af materialet.  

 ÆR forventer, at man indkalder repræsentanter fra Bruger- og 
pårørerådene, nuværende frivillige, aktivitetsleder m.fl., til færdiggørelse af 
de overordnede rammer for det frivillige arbejde, hvorefter forslaget sendes 
til høring i Ældrerådet og endelig godkendelse i Socialudvalget.  

 Forslag til navn: Rammer for det frivillige arbejde på plejecentrene. 

  

 

Bilag 

De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker (dok.nr.140144/14) 

 
 
 
 
 
 

4. Slutopfølgning på omstrukturering af den kommunale 

køkkendrift 

 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i omstruktureringen af den kommunale køkkendrift, som blev 

gennemført i 2013, har ledere i samarbejde med personale fra de berørte enheder 

foretaget en slutopfølgning på baggrund af den aktuelle status. De modtagne 

tilbagemeldinger fra hver enhed opsummeres i det følgende. 

  

De berørte enheder er: Drachmannsvænget, Lindevej, Ankermedet og 

Kastaniegården, som gik fra at være plejeboligenheder med modtagerkøkkener til 

at være leve-bo-enheder. Køkkenerne på Sæby og Østervrå Ældrecenter kom 

under ledelse af gruppeledere på de respektive enheder. Derudover gik 

Madservice fra at være leverandør til plejeboligenhederne i Skagen til udelukkende 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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at være leverandør til visiterede borgere i Madservice. 

  

  

Madens kvalitet 

Den generelle tilbagemelding er, at der fra beboerne vises tilfredshed med madens 

kvalitet, duften af mad og den øgede mulighed for indflydelse på menuen. I leve-

bo-enhederne giver beboerne udtryk for glæde over aktiviteten i de enkelte huse i 

forbindelse med tilberedningen, hvilket desuden har vist sig at have positiv 

indvirkning på flere beboeres appetit. I dagligdagen er der fokus på at inddrage 

beboerne i madlavningen i det omfang, det er muligt for den enkelte – dette er 

typisk aktiviteter som at skrælle kartofler, smøre smørebrød og hjælpe med 

borddækning.  

  

På Lindevej er der et ønske om fremadrettet at inddrage beboerne i den daglige 

menuplanlægning i endnu højere grad end nu.  

  

  

Det daglige samarbejde 

Fra personalets side er der stor fokus på den enkelte beboers ernæringsmæssige 

behov, og der gives ligeledes udtryk for et godt samarbejde mellem de kostfaglige 

medarbejdere og plejepersonalet. Personalet på Dybvad Ældrecenter fremhæver 

det gode samarbejde med Østervrå Ældrecenter. 

  

Generelt roses samarbejdet med sundhedscentrenes kostfaglige vejledere, og man 

ønsker at øge dette samarbejde fremadrettet. I den forbindelse fremhæves bl.a. det 

specifikke fokus på småtspisende beboere som værende særligt godt. 

  

  

Køkkenernes indretning og funktionalitet 

Generelt har personalet formået at tilrettelægge madlavningen i køkkenerne, så 

dagligdagen fungerer fornuftigt, skønt pladsforholdene flere steder er små.  

  

  

Madservice 

Generelt er køkkenet blevet meget sårbart med kun 6 medarbejdere, hvor én skal 

gå fra dagligt til administrative opgaver i form af at tage mod borgerhenvendelser, 

lave madplaner, opskrifter, indkøb, udskrive regninger, lave kørelister mm. 

  

Det kræver langtidsplanlægning at få hverdagen til at fungere og tage højde for 

ferier og helligdage. En langtidssygemelding vil kunne vælte driften, hvis der ikke er 

mulighed for at tage afløsere ind.  

  

Pt. er økonomien udfordret af en høj udgift for udbringning af mad, men denne 

udgift forventes at falde i oktober 2014, hvor den nye udbudskontrakt er planlagt at 

skulle træde i kraft. Madservice er økonomisk afhængige af et vist antal visitationer 

for at kunne opretholde en rentabel produktion. Man har således opretholdt 320 

visitationer siden strukturændringen, hvilket er rentabelt, men flere visitationer vil 

uden tvivl være positivt for driften.  
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Madservice planlægger fremadrettet at tilbyde komponentopdelte menuplaner, så 

borgerne selv kan sammensætte deres måltider – fx om der ønskes ris, kartofler 

eller pasta. Desuden arbejdes der tæt sammen med diætister og kostfaglige 

medarbejdere i sundhedscentrene om at lave et tilbud med særligt energitæt mad 

(små mellemmåltider) til ernæringstruede borgere. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at SOU tager 

slutopfølgningen til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 20. august 2014 

Behandlingen af sagen fortsættes på næste møde, og sendes forinden til udtalelse 

i Ældreråd og relevant MED-udvalg. 

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

  

 ÆR kan med tilfredshed konstateret, at der er et godt samarbejde med 
Sundhedscentrenes kostfaglige medarbejdere, og at der er sat fokus på de 
småtspisende beboere. 

 ÆR finder, at det er en stor mangel i opfølgningen, at der ikke er beskrevet 
noget om økonomi i forbindelse med processen, og foreslår derfor, at der 
laves en økonomisk oversigt over hele omlægningen. Samtidig ville det 
været ønskeligt at de pårørende var involveret i slutevalueringen, samt at 
metoden for evalueringen var beskrevet. 

 ÆR er bekymret for om omlægningen har haft konsekvenser for kvaliteten 
af maden.   

 ÆR støtter forslaget om komponentopdelt menuplaner i Madservice, hvis 
det kan holdes inden for de nuværende økonomiske rammer.   

 Ældrerådet forventer at en uddybning af slutopfølgningen på den 
kommunale køkkendrift sendes til høring i Ældrerådet. 

  

  

 

 
  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 25. august 2014 Side 9 af 17 

 

5. Udbud på tilsyn i plejeboliger og aktivitets- og 

samværstilbud 2015-2018 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/15835 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 

 
 
 
 
 
 

6. Udmøntning af ældrepulje 2015 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til 

ældreområdet, hvorfra kommunerne kan ansøge om finansiering af tiltag på 

ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages 

evaluering, inden den evt. fremadrettede tildelingsmodel fastlægges. Frederikshavn 

Kommunes andel af puljen i 2015 udgør 14,0 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad 

gangen. 

Ansøgningsfristen for 2015 midlerne er d. 26 september 2014, og der kan forventes 

svar på ansøgningen i november 2014. 

  

Socialudvalget har i forbindelse med tildelingen i indeværende år (2014), afholdt 

dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få input og inspiration til hvilke 

tiltag der kunne ansøges midler til. Udvalgsformanden har ligeledes også holdt et 

møde med de faglige organisationer med samme formål. 

  

Med det udgangspunkt anbefaler administrationen at de godkendte og vedtagne 

projekter i 2014 videreføres i 2015, i nuværende form og med nuværende indhold 

og udvalgspolitiske forankring.. 

De godkendte og vedtagne projekter i 2014 retter sig mod:  

De mest sårbare og udsatte ældre samt  

Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig. 

Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i, fortsat at skabe en 

robusthed og understøtte niveauet for de fremtidige kerneydelser, og den fremtidige 

kernevelfærd på ældreområdet. De indsatser, - som kan beskrives som 

investeringsprojekter -, forventes som minimum at bidrage til samme afkast. Dette 

for på sigt at skabe et øget økonomisk råderum til indsatser i forhold til mest 

udsatte og sårbare ældre. 

Følgende projekter er beskrevet i vedlagte bilag: 

 1 Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 

 2 Projekt ”Længst mulig i eget liv” (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15647 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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nuværende projekt 3,5 mio. kr. 

 3 Forebyggelse af sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 1,4 mio. kr.  

 4 Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr. 

 5 Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 

 6 Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr. 

  

I bilaget er indsatserne specifikt beskrevet med formål, aktiviteter og målgrupper. 

Bilaget blev ved udmøntningen af 2014midlerne godkendt af hhv. Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget, og vil derfor ligeledes danne grundlag for udmøntningen i 2015 

ved videreførelse af projekterne. Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, 

mens projekterne 5-6 relaterer til Sundhedsudvalget. De angivne beløb er 2014 

priser og vil teknisk blive fremskrevet til 2015 niveau 14,0 mio. kr. 

  

Sagen er sendt til høring i Ældreråd, Handicapråd samt relevante medudvalg. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller 

  

  

  

1. at Udvalget drøfter de indkomne høringssvar. 

2. at administrationens forslag om videreførelse af nuværende indsatser drøftes, 

herunder de aktuelle rammebeløb for de beskrevne indsatser. 

3. at Udvalget godkender den aktuelle indsatsfordeling mellem hhv. Socialudvalget 

og  Sundhedsudvalget. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

  

 ÆR konstaterer med bekymring at bilagsmaterialet ikke er ændret i forhold 
til det oprindelige materiale for 2014, og at der endnu ikke er gennemført 
nogen evaluering på de første tiltag.  

 ÆR henholder sig til det tidligere indsendte høringssvar fra ældrerådsmøde 
den 2. juni 2014. 

 ÆR foreslå at man får rettet de 2 slåfejl i bilagsmaterialet: s. 1. første linje: 
5 projekter rettes til 6 projekter. 2. sidste side: Vedr. puljen genoptræning, 
her rettes 13,3 mio. til 13,8 mio. 

 Da man kan ansøge om midler til varige projekter fra 2016 jf. ”Vejledning 
om ansøgning til støtte fra puljen til løft af ældreområdet” foreslår 
Ældrerådet, at man får dette beskrevet. 

  

Bilag 

Bilag til Ældrepulje 2015.pdf (dok.nr.146596/14) 
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7. Funktionsudbud inkontinens 

 

Sagsfremstilling 

Funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til 

voksne i Frederikshavn Kommune  

Frederikshavn Kommune planlægger at gennemføre et funktionsudbud vedr. 

levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne borgere. Frederikshavn 

Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør.  

 

Hvad er funktionsudbud? 

Ved funktionsudbud forstås en udbudsform, hvor ordregiver ikke på forhånd har 

beskrevet detaljeret, hvordan opgaven skal løses, men i stedet har defineret et 

ønsket slutresultat. Leverandøren afgiver her sit bud på en opgaveløsning, hvor 

vedkommende beskriver sin udførelsesmetode og tilrettelæggelse af arbejdet.  

 

Baggrund for udbuddet 

Den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune viser, at andelen af ældre 

borgere er voksende og fortsat vil være det i de kommende år. Således forventes 

en befolkningsfremgang af borgere over 70 år på mere end 2.300 personer fra 

9.357 primo 2014 til 11.697 i 2020. Det samlede forbrug af produkter omfattet 

udbuddet udgør på årsbasis for bleer og andre inkontinensprodukter til voksne ca. 

3,0 mio. (2013). 

  

Frederikshavn Kommune ønsker at spare på bleforbruget for inkontinente borgere 

gennem et funktionsudbud, hvor leverandøren skal hjælpe med at ”knække kurven” 

– dvs. at de samlede omkostninger til inkontinensprodukter fremover bliver mindre, 

end den demografiske udvikling umiddelbart lægger op til.  

  

I det følgende opridses hovedpunkterne fra udbudsmaterialet. 

 

Rehabilitering og forebyggelse 

Et centralt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde med inkontinens er en højere 

grad af rehabiliterende og forebyggende tænkning, hvor borgeren skal flyttes fra 

hjulpen til selvhjulpen. Forebyggende tiltag forventes at medføre besparelser på 

visiterede timer såvel som følgediagnoser og fremtidige indlæggelser. I tilknytning 

til et bredt og varieret produktsortiment af bleer og andre inkontinensprodukter 

ønsker Frederikshavn Kommune derfor tilbud på en helhedsorienteret og 

koordineret indsats, som fremmer følgende udvikling: 

  

-      En sænkelse af andelen af borgere med inkontinens   

-      En forbedring af kontinensevnen hos borgere med inkontinensbevilling, 

således at borgere gennem vejledning og træning hjælpes til at kunne bruge det 

mindst mulige produkt 

-      En forbedring af evnen til selvhjulpenhed omkring inkontinens hos borgere 

med inkontinensbevilling  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15069 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp: SUU 
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Tildeling af kontrakt 

Der vil blive indgået kontrakt for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse 

på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange á 12 mdr. 

Kontrakten bliver tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver 

det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtede underkriterier: 

  

-       Pris (pris på produkter + bonus) (50 %) 

-       Kvalitet og service (20 %) 

-       Samarbejde (20 %) 

-       Miljø (10 %) 

 

Leverandørens løsningsmodel skal bidrage til en reducering af 

produktomkostninger pr. bevilling samt indeholde en procesbeskrivelse og et 

løsningsforslag på den optimale bestillingsmængde pr. borger pr. gang. 

 

Afregnings- og bonusordning 

Afregning for leverancer af bleer og andre inkontinensprodukter vil dels bestå af 

direkte afregning for produktforbrug og dels bonus for eventuel nedbringelse af de 

samlede produktomkostninger i forhold til det forventede forbrug. Fald i de samlede 

produktomkostninger kan skyldes ændring i antal bevillinger, ændringer i sortiment 

eller ændring i det samlede produktkøb pr. bevilling. Bonussen vil dog være størst, 

hvis besparelsen skyldes fald i de gennemsnitlige produktomkostninger pr. 

bevilling. Leverandøren skal i sit tilbud angive, hvor stor en procentdel af 

besparelsen på produktomkostninger leverandøren ønsker. Bonusmodellen er 

nærmere beskrevet på bilag 6 i udbudsmaterialet. 

 

Styregruppe 

Frederikshavn Kommune planlægger at etablere en styregruppe, som i hele 

kontraktperioden holder fokus på at udvikle konceptet og foretager 

kontrolopfølgning på begge parters overholdelse af kontrakten.   

 

Vigtige datoer 

Udsendelse af udbudsmateriale:                        15/9 2014 

Forventes kontraktunderskrivelse:                      Uge 49 

Opstart:                                                               15/1 2015 

  

OBS: Der tages forbehold for eventuelle rettelser i materialet. 

   

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at SUU tager sagen til 

orientering. 
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Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet har drøftet sagen og har ingen bemærkninger hertil. 

  

  

 

Bilag 

Kravspec. bleer (dok.nr.146697/14) 

Tilbudsliste bleer (dok.nr.146689/14) 

Model for beregning af bonus (dok.nr.146694/14) 

Tidsplan (dok.nr.146702/14) 

 
 
 
 
 

8. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. 

  

  

Socialudvalget: - 

  

Sundhedsudvalget: - 

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - 

  

Økonomiudvalget: - 

  

Byrådet: - 

  

Handicaprådet: - 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

Ingen meddelelser under punktet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden:  

  

Budgetorientering 

Budgetvedtagelsen for år 2015 og overslagsårene 2016-2018 sker på byrådets 

møde den 8. oktober 2014. Borgmesteren inviterer Ældrerådet, brugerbestyrelser 

m.fl. til en orientering herom, torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19 i byrådssalen, 

Frederikshavn Rådhus. 

  

Orienteringsmøde for nye 75 årige i Skagen 

Den 23. september 2014 afholdes møde i Sundhedscenter Skagen. Der er inviteret 

repræsentant fra Ældrerådet. 

  

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

  

Øvrige meddelelser:  

  

Mailservice 7, august 2014 fra Danske Ældreråd: 

  

- FN’s internationale ældredag 1. oktober 

Temaet er i år ”Et samfund for alle - ingen skal være udenfor”.  

  

- Konference i Vingsted om rammer for ældrelivet 

Danske Ældreråd afholder den 12. november 2014 en ældrepolitisk konference om 

boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet. Program forventes udsendt 

medio september. 

  

- Landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation 

med ældre borgere 

ÆldreForum og Danske Ældreråd er gået sammen om undersøgelsen, der vil give 

viden om, hvilke problemer ældre borgere kan løbe ind i, når de søger information 

på kommunens hjemmeside eller udfylder blanketter på internettet. Hvert ældre-

/seniorråd indgår i undersøgelsen via spørgeskemaerne. Undersøgelsen vil give 

ældre-/seniorrådene vigtig viden at gå videre med lokalt i ældrerådenes arbejde for 

kommunens ældre. 

- Sundhedsstyrelsens rapport over tilsynsbesøg på 795 plejehjem i 2013 

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem og lignende boliger viste i 2013 

forbedringer inden for en række områder. Der er bl.a. færre plejehjem, som ved 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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tilsynet har fået konklusionen ’fejl og mangler’, og plejehjemmene er blevet bedre til 

at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser. Derimod er der ikke generelt 

forbedringer i forhold til medicinhåndtering og dokumentation i de sygeplejefaglige 

optegnelser, som er væsentlige for patientsikkerheden.   

  

- Ældre er blevet mere raske og rørige 

Af den nye rapport fra Social Forsknings Instituttets (SFI) undersøgelse fra 

Ældredatabasen fremgår bl.a., at de fleste danskere over 67 år selv synes, de har 

et godt helbred og får den hjælp, de har brug for. Mange har det så godt, at de har 

overskud til at hjælpe venner og voksne børn, fx med pasning af børnebørn. Men i 

takt med at vi lever stadig længere, bliver ensomhed mere udbredt blandt de 

allerældste danskere. 

De ældres gode helbred kan bl.a. aflæses i tallene for hjemmehjælp. De er faldet 

markant i de seneste 15 år, så færre ældre i dag modtager hjælp. De, der får hjælp, 

har nogenlunde de samme helbredsproblemer som hjemmehjælpsmodtagere for 

15 år siden. Resultaterne i rapporten peger således ikke på, at faldet i 

hjemmehjælp skyldes en ændret praksis i kommunerne, f. eks at barren for, 

hvornår man kan få hjælp er hævet. Tallene afspejler dog også, at vi lever stadig 

længere – med alt hvad det indebærer. Blandt de 87- og 92-årige i undersøgelsen 

fortæller godt hver femte således, at de undertiden føler sig alene og ville ønske, 

de havde selskab. Det er også i denne aldersgruppe, at flest – op mod hver tredje – 

oplever, at de har brug for mere hjemmehjælp, end de får. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

  

Information fra formanden: 

  

Vedr. dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget 

Der afholdes ingen dialogmøde på nuværende tidspunkt. 

  

Vedr. møde for ældrerådsformænd/næstformænd 

Ældrerådet har fået henvendelse fra Regionsældrerådet vedr. høring af 

Sundhedsaftalen, hvor Regionsældrerådet ikke er høringspart. En eventuel 

koordinering af ældrerådenes høringssvar tages op på formandsmødet. 

  

Vedr. Digital postkasse – fuldmagtshaver 

Ved spørgsmål til digital post kan fuldmagtshaver, der bor i anden kommune end 

den pårørende, henvende sig til borgerservice i egen kommune. 

  

Opfølgning på Ældrerådets høringssvar vedr. problem med tiltrækning af 

speciallæger til kommunen 

Ældrerådsmedlem orienterede om dialog med direktør for social- og 

sundhedsområdet. Der følges op på sagen. 
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Information fra medlemmer: 

  

Dialogmøde mellem Ældrerådets formand og Ældresagen 

Godt og positivt møde, hvor ælderådsformanden bl.a. orienterede om ældreråds 

arbejde. 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

10. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling 

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

Sundhedspanelet: - 

  

  

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 

- Caspershus, Frederikshavn 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

  

Vedr. Sundhedspanelet 

Det undrer Ældrerådet, at der ikke er indkaldt til møde i Sundhedspanelet, som 

opfølgning på mødet i marts måned. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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11. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til tirsdag den 23. september 2014. 

Der er reserveret mødedato den 8. september 2014 til et eventuelt ekstraordinært 

møde. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

Ingen bemærkninger under punktet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


