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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen 

- herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 23. september 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

3. Ældrerådets kontakt til plejeboligerne efter nedlæggelse af 

bruger- og pårørerådene  

 

Sagsfremstilling 

Efter nedlæggelse af bruger- og pårørerådene ligger socialudvalgets formand op til, 

at der etableres en ny form for samarbejde mellem Ældrerådet og plejeboligerne 

f.eks. ved en kontaktpersonordning, hvor der er tilknyttet et ældrerådsmedlem som 

kontaktperson til den enkelte plejecenterleder. 

Drøftelse af fordele og ulemper ved en sådan ordning. Under punktet deltager 

centerchef Jytte Thøgersen. 

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådet ser positivt på forslaget om en kontaktpersonordning med sparring 

mellem Ældrerådet og centerlederne, men har ønske om at der laves et ”skrift” der 

beskriver rammerne for ordningen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Inspiration til ramme for ordningen: 

 Ældrerådet (ÆR) foreslår at der ud over centerleder og ældrerådsmedlem 
deltager en medarbejderrepræsentant ved kontaktmøderne. 

 Mødet afholdes 2 gange årligt 

 Vigtigt med en beskrivelse af ældrerådsmedlemmets rolle/opgave i dette 
forum - hvad kan de og hvad må de?  

 ÆR har ingen formel opgave, men kan drøfte gode ideer og initiativer samt 
orientere om aktuelt fra ÆR. 

 ÆR har blikket udefra og ind 

 Vigtigt at der er fokus på ÆR som talerør for generelle problematikker i 
plejecentrene 

 Forslag om at der 1 gang årligt afholdes et møde på tværs af kommunen, 
hvor alle centerledere, medarbejderrepræsentanter og Ældrerådet mødes 
til fælles inspiration. 

 Kontaktpersonordningen evalueres efter et år. 

 ÆR er indforstået med at Center for Sundhed og Ældre fordeler 
plejecentrene mellem Ældrerådsmedlemmerne, så man får ¨blandet 
kortene¨ og får sparring på kryds og tværs. 

  

Udkast til rammer forventes klar til Socialudvalgsmødet i november, hvor det 

forinden godkendes i Ældrerådet. 

  

  

 
 
 
 
 

4. Høringssag: Evaluering vedr. udbud af tilsyn på plejeboliger 

og aktivitets- og samværstilbud 2015-2018 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/15835 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 

 
 
 
 
 
 

5. Høringssag: Leasing af genbrugshjælpemidler 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/19543 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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6. Høringssag: Opsigelse af bassinlejeaftale 

 

Sagsfremstilling 

Opsigelse af bassinlejeaftaler 

Fysioterapeutisk behandling kan foregå i træningslokale eller bassin. Klinikker kan 

anvende eget bassin eller leje sig ind i lokaler med træningslokale/bassin eller 

regioner og kommuner kan stille disse faciliteter til rådighed for fysioterapeuten.  

  

Der har i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner i en længere årrække 

været mulighed for, at praktiserende fysioterapeuter med ydernummer i regionen 

har kunnet ansøge om tilskud til dækning af udgifter til bassinleje. Dette har været 

også været praksis i Frederikshavn Kommune. 

  

På baggrund af udviklingen nationalt, hvor kun Region Syddanmark udover Region 

Nordjylland endnu tilbyder denne mulighed og på baggrund af de mange 

ressourcer, som der både regionalt og kommunalt anvendes på at administrere 

ordningen, foreslås det, at praktiserende fysioterapeuters mulighed for at ansøge 

om tilskud til bassinleje ophører i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner. 

Aftalen om opsigelse af bassinlejeaftalerne er på den baggrund sendt til behandling 

i de nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. 

  

  

Procedurer omkring beregninger for udgiftsfordelingen.  

  

Tidligere var det Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, som traf beslutning om 

tildeling af tilskud. I dag er det den enkelte kommune, hvori ansøger har sin klinik, 

som sammen med regionen behandler de indkomne ansøgninger om bassinleje.  

Dette sker i praksis via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat.  

  

Da kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi i 

2008 blev det besluttet, at tilskud til bassinleje skulle deles ligeligt mellem region og 

kommuner. Denne ordning er efterfølgende blevet tilpasset i 2012, således at 

udgiften til tilskud nu fordeles mellem region og kommuner efter, hvor mange af 

patienterne på det pågældende hold, der modtager almen fysioterapeutisk 

behandling henholdsvis vederlagsfri fysioterapeutisk behandling. 

  

Regionen betaler lejen for bassintræning for patienter, der har henvisning til 

almindelig fysioterapi, mens bopælskommunerne betaler andelen af lejen for 

patienter, der har henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne er ansvarlige 

for den vederlagsfri fysioterapi. I Frederikshavn Kommune løses den vederlagsfri 

fysioterapi udelukkende i regi af de privatpraktiserende fysioterapeuter. 

  

Udregningen baserer sig på holdlister over bassinpatienterne, som de 

fysioterapeuter, der modtager bassintilskud, indsender hver måned. Af listerne 

fremgår, hvor mange af hver type patient, som har deltaget på holdene.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19995 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SUU 
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Udbetaling af tilskud til bassinleje i Region Nordjylland.  

  

I årene 2012-2014 er der årligt knap 20 klinikker i regionen, som har modtaget 

tilskud til bassinleje. Antallet af klinikker i Frederikshavn Kommune, der har 

modtaget tilskud til bassinleje udgøres af 3 klinikker. Derudover er der ydet 

tilskud til bassinleje til klinikker i Brønderslev Kommune forbindelse med 

bassintræning af borgere fra Frederikshavn Kommune, der har valgt at få 

behandlingen udenfor kommunen. Der kan også være borgere fra andre 

kommuner, der på samme vis har fået bassintræning i Frederikshavn 

Kommune. 

  

I 2012 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 557.566 kr. 

Heraf var kommunernes andel 50 % eller 278.783 kr. svarende til knap 54 t. kr. i 

Frederikshavn Kommune. 

  

I 2013 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 399.548 kr. 

Heraf var kommunernes andel 232.644 kr. (udregnet efter den nye model) og 

svarende til 41 t.kr. i Frederikshavn Kommune.  

  

Der er stor forskel i Region Nordjylland på den leje, som fysioterapeuterne betaler 

for at anvende bassinerne, og som de dermed får tilskud til. Udgiften pr. time 

varierer således fra 150-1000 kr.  

  

Der er herudover stor forskel på, i hvilket omfang fysioterapeuterne tilbyder 

bassintræning. De fleste af fysioterapeuterne tilbyder bassintræning et par gange 

om ugen, men der er også en enkelt fysioterapeut, som modtager tilskud til 6,5 

times bassintræning pr. uge.  

  

Endvidere ses det, at der i flere kommuner er fysioterapeuter, som tilbyder 

holdtræning i bassin, hvor nogle søger om tilskud, mens andre ikke søger tilskud, 

men så i stedet honoreres på det højere honorarniveau. 

  

Som nævnt er indstillingen om at ophøre med muligheden for at søge om tilskud til 

bassinleje funderet i et ønske om at tilpasse praksis i kommunerne og i Region 

Nordjylland til de andre regioner (undtaget Region Syddanmark) og i den 

komplicerede administrering af ordningen. Herudover vil en annullering af 

muligheden for at søge om tilskud i højere grad ligestille fysioterapeuterne, da det 

pt. ikke er muligt at få tilsagn om tilskud i alle kommuner. Der er i dag ca. 30 % af 

de fysioterapeuter, som oplyser, at de tilbyder bassintræning, som gennemfører 

træningen uden at modtage tilskud hertil.  

  

Patienterne vil i fremtiden fortsat have mulighed for bassintræning. Enten via 

nyoprettede kommunale tilbud eller efter den høje bassintræningstakst i 

overenskomsten. Samtidig har kommunerne med overdragelsen af 

myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fået muligheden for at oprette egne 

tilbud, herunder også bassintræning. 
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Det skal samtidig bemærkes at i tilfælde af, at regionen vælger at opsige deres 

tilsagn om tilskud til bassinleje, vil kommunerne fremadrettet skulle udbetale hele 

tilskuddet og modsat, hvis regionen ønsker at fortsætte praksis, mens kommunerne 

vælger at stoppe ordningen. 

  

På ovenstående baggrund kan det anføres, at en opsigelsen af aftalen om støtte til 

bassinleje ikke forventes at medføre reduktioner eller besparelser i udgifterne på 

området, men alene vil være en omlægningen af ordningen, der bidrager til 

afbureaukratisering og letter administrationen i forhold til den nuværende 

håndtering af ordningen.   

  

Sagen er sendt til høring i Ældre- og Handicaprådet. 

   

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at muligheden for at ansøge om tilskud til 

bassinleje bortfalder i Frederikshavn Kommune ved årsskiftet 2014/2015. De 

nuværende aftaler udløber pr. 31. december 2014. 

   

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling med den 

forudsætning, at ændringen ikke får nogen indflydelse på den enkelte borgers 

mulighed for træning.. 

  

 

Bilag 

Bilag - Bassinlejeaftale (dok.nr.184604/14) 

 
 
 
 
 

7. Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Nordjylland har udsendt udkast til 

Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 i høring. 

  

Høringsperioden løber fra den 16. oktober 2014 til den 1.december 2014, og evt. 

høringssvar skal sendes til Det fælleskommunale Sundhedssekretariat senest den 

1. december 2014 kl. 12.00. Praksisplanen er tilgængelig på regionens hjemmeside 

www.rn.dk under Sundhed / Praktiserende læger og andre behandlere / 

Fysioterapi.  

  

Praksisplanen vedhæftes desuden sagen som bilag. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20041 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SUU 
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Høringsparterne er: 

  

 Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne i Nordjylland 

 De 11 nordjyske kommuner 

 Danske Fysioterapeuter  

 Patientinddragelsesudvalget 

 Aalborg Universitetshospital 

 Sygehus Vendsyssel 

 Sygehus Thy-Mors 

 Psykiatrien 

 Lægeforeningen  

 Foreningen af Speciallæger 

 Dansk Kiropraktor Forening 

 Regionens ridefysioterapeuter 

  

Praksisplanen beskæftiger sig med specialerne: 

  

·         Almen fysioterapi (speciale 51)  

·         Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)  

·         Almen ridefysioterapi (speciale 57)  

·         Vederlagsfri fysioterapi (speciale 65)  

  

Almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er reguleret i hver deres 

landsoverenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 

Danske Fysioterapeuter. 

  

I overenskomstens § 10, stk. 1 (overenskomst for almen fysioterapi) vedrørende 

praksisplanlægning fremgår det, at: Regionen og kommunerne i 

regionenudarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige 

fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om 

de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. 

Det fremgår endvidere i § 10, stk. 2, at: Praksisplanlægningen foretages med 

henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den 

fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent 

omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, 

samt den regionale og kommunale økonomi.  

  

Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende 

kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de 

kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over 

præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på 

kommuneniveau. Praksisplanlægningen har som intention at bidrage til kontinuitet 

på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde 

mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige 

patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. 

  

Administrationen udarbejder forslag til høringssvar, der kan fremlægges ved 
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behandlingen af sagen på Sundhedsudvalgets møde den 11. november 2014. På 

grund af den stramme tidsfrist for behandlingen af sagen, kan det ikke forventes, at 

høringssvaret vil kunne fremlægges for Ældrerådet og Handicaprådet.  

  

Praksisplanen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden behandlingen 

af sagen Sundhedsudvalget. 

  

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter ”Praksisplan 

for fysioterapi 2015-2018” og evt. afgiver høringssvar. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet bakker op om Frederikshavn Kommunens høringssvar uden yderligere 

bemærkninger. 

  

  

 

Bilag 

Høring af Region Nordjyllands Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 - Praksisplan fysioterapi (endelig 

høringsversion).pdf (dok.nr.184871/14) 

Høringssvar til praksisplan for fysioterapi.pdf (dok.nr.185722/14) 

 
 
 
 
 

8. Orienteringssag: Redegørelse om levering af tilkøbsydelser 

i Madservice 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af den landsdækkende presses fokus på mad til ældre i eget 

hjem i de seneste dage, er der opstået spørgsmål om, hvorvidt det er blevet 

politisk besluttet at den Kommunale Madservice må sælge tilkøbsydelser, 

fx madpakker. 

  

I kvalitetsstandarden for Madservice til borgere i eget hjem og ældrebolig 

(se bilag) fremgår det af afsnittet Afbestilling og bestilling af mad at ”Der 

foreligger muligheder for tilkøbsydelser”. Dvs. der er mulighed for at købe fx 

ekstra grøntsager og madpakker hos leverandørerne af Madservice. 

SOU har behandlet kvalitetsstandarden på deres møde d. 7. december 

2011 (Punkt 5 Ydelses- og Kvalitetskataloget 2011 – se bilag), og Ydelses- 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19343 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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og Kvalitetskataloget er efterfølgende lagt på Kommunens hjemmeside 

med de ændringer der efterfølgende er godkendt af udvalgsformanden.  

  

Ifølge kontrakten mellem Center for Social- og Sundhedsmyndighed og de 

godkendte leverandører af Madservice (se bilag), fremgår det af § 8 

Levering af Madservice, stk. 8 Tilkøbsydelser:  

”Leverandøren har mulighed for at tilbyde, at borgeren kan få 

særlige ønsker opfyldt. Det kommunale tilskud vil i denne 

sammenhæng være uændret. Særlige ønsker sker derfor via 

variation i egenbetalingen.   

Der indskærpes opmærksomhed på regler og love vedr. 

”dørsalg”. 

  

Afregningen for tilkøbsydelser er et anliggende mellem borgeren 

og Leverandøren, og aftalen derom er derfor Frederikshavn 

Kommune uvedkommende.” 

SOU godkendte kontrakten for Madservice 2014-2015 på deres møde d. 6. 

november 2013 (se bilag). 

  

Tilkøbsydelser 

I dag har borgere der er visiteret til Madservice mulighed for at tilkøbe bl.a. ekstra 

grøntsager, kartofler og ris.  

  

Det er muligt at bestille gæsteportioner, dog ikke til større selskaber jf. 

Kvalitetsstandardens afsnit Afbestilling og bestilling af mad. Gæsteportioner er dog 

ikke omfattet af det kommunale tilskud, derfor opkræves borgeren betaling for 

produktionsomkostningen. 

  

Siden kommunesammenlægningen i januar 2007 har Madservice tilbudt 

madpakker. Historikken er, at der tidligere kunne visiteres til madpakker, 

men en lovændring gjorde, at visitation til Madservice kun omfatter 

hovedret og dessert. Derfor fortsatte man med at tilbyde madpakker som 

en tilkøbsydelse til borgere der er interesseret i dette. 

  

Det har varieret, hvor mange borgere, der har gjort brug af tilbuddet. Pt. er 

der ca. 3 til 7 borgere pr. uge der bestiller en madpakke, typisk til en enkelt 

dag. 

  

En madpakke består af 3 halve stykker rugbrød med pålæg og lidt pynt, 

samt et halvt stykke franskbrød med ost. Prisen for en madpakke er 20 kr. 

Madpakker leveres sammen med køle-vakuum måltiderne. Madpakken 

produceres dagen før ugepakken bliver leveret. Madpakkerne har en 

holdbarhed på 7 dage eksklusiv pakkedatoen. 

  

Kostvejledning til borgerne 

I kvalitetsstandarden for Madservice fremgår at ”leverandøren skal sikre 

borgeren en kvalificeret kostvejledning”. Dette tager Madservice meget 

alvorligt, og i samarbejde mellem Madservice og Sundhedscentrene 
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tilbydes der derfor et besøg til alle borgere, der visiteres til Madservice, 

hvor der vejledes om kost og ernæring i henhold til den enkelte borgers 

behov. Fx kan en småtspisende borgere blive vejledt i, hvordan de opnår et 

større dagligt energiindtag ved at spise særligt energitætte måltider. 

Vejledningen forestås af den diætist og de 3 kostfaglige vejledere der er 

ansat i Sundhedscentrene  

  

Nye tiltag 

Pt arbejder Madservice med flere nye tiltag. Bl.a. indføres der 

komponentopdelte måltider (se dagsordenspunktet vedr. 

”Komponentopdelte måltider”). 

Der arbejdes hele tiden på at udvikle retterne, samt have et særligt fokus 

på specialekost, fx retter som er velegnede til borgere med synkebesvær 

(dysfagi). Alt sammen for at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet og et 

måltid som passer til den enkelte. 

De nye tiltag udarbejdes bl.a. med inspiration fra andre kommuner og 

regioners succesfulde indsatser, fx Herlevs Herligheder (gourmetmad på 

Herlev Hospital). 

  

  

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller at SOU 

tager redegørelsen til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådet tager sagen til efterretning. 

  

Af sagen fremgår at man udvikler retter med inspiration fra bl.a. Herlev.  Ældrerådet 

vil foreslå, at man i Frederikshavn Kommune går et skridt videre med at indgå 

samarbejde med sygehusene omkring småtspisende ældre, der udskrives til eget 

hjem (Herlev-modellen), så man med det samme får sat ind i forhold til 

ernæringstilstanden. Der sendes skrivelse herom til Sundhedsudvalget.  

  

  

 

Bilag 

Ydelses og Kvalitetskatalog 2012 (dok.nr.179681/14) 

Punkt_12238_Ydelses - og Kvalitetskatalog (dok.nr.179683/14) 

Punkt_19053_Leverandørkontrakt 2014 -2015 (dok.nr.179684/14) 

Leverandørkontrakt Madservice 2014 - underskrevet (dok.nr.189156/13) 
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9. Orientering om komponentopdelte måltider i Madservice 

 

Sagsfremstilling 

For at den kommunale Madservice kan yde en endnu bedre service for borgere der 

har valgt dem som leverandør, leverer de fra marts 2015 komponentopdelt mad. 

Det betyder at borgeren selv har mulighed for at sammensætte sin ret. 

  

I dag tilbyder Madservice hver uge 10 hovedretter, bestående af kød, sovs, 

kartofler/ris og evt. tilbehør som grøntsager og surt, samt 10 biretter, som borgeren 

vælger imellem til de – op til 7 retter - der leveres i ugepakken. 

  

Hvad betyder ændringen? 

Fra marts 2015 vil der blive tilbudt 10 kødretter med sovs, som borgeren så frit 

vælger mellem forskellige typer af kartofler, ris og pasta, sammen med forskellige 

grøntsager, råkost og surt til. 

Det kan lade sig gøre, fordi maden pakkes i små bakker for sig, således at 

borgeren får nøjagtigt den sammensætning af kød og tilbehør til det enkelte måltid, 

som det ønskes. 

  

Der vil stadigvæk blive tilbudt 10 biretter om ugen som borgeren vælger imellem. 

Heri indgår der desserter, legerede supper med og uden fyld og øllebrød. 

  

Nye muligheder for tilkøb 

Den kommunale Madservice har lyttet meget til borgernes ønsker om muligheden 

for tilkøbsydelser. 

Derfor vil de fra marts 2015 tilbyde en kræsebakke der består af 4 forskellige slags 

energitætte mellemmåltider, som er beregnet til småtspisende/ernæringstruede 

borgere. Der vil også blive tilbudt breve med ekstra energitilskud og kage. 

Desuden vil der blive tilbudt en pålægsplatte i stedet for de nuværende madpakker. 

Platten adskiller sig ved at maden er komponentopdelt, lig hovedretterne.  

Derudover er det et ønske, at der sammen med maden kan leveres ½ l. piskefløde 

og 1 l. sødmælk. 

  

Hjælp til menuplaner 

For de borgere der ikke kan, eller har overskud til at udfylde menuplaner, vil 

personalet i Madservice fortsat sammensætte retterne. 

  

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 

 

Indstilling 

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

Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådet tager sagen til efterretning. 

 
 Åben sag 
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Tilretning af Ydelseskatalog vedr. Madservice 

Ældrerådet anmoder om at Ydelses- og kvalitetskataloget 2014 tilrettes bl.a. i 

forhold til, at der ikke længere udleveres mikroovne fra Madservice, samt i forhold 

til de ændrede regler for betaling af maden. 

  

Vedr. det nye tiltag med ”Kræsepakke” 

Det undersøges, hvad man forventer Kræsepakken vil koste, samt om borgeren 

kan købe Kræsepakken uden at købe hovedret.  

  

Prøvesmagning af madpakker fra Madservice 

Ældrerådsformanden orienterede om afholdt prøvesmagning af madpakker fra 

Madservice. Smagen var ok - som en madpakke nu engang er. 

  

 

 
 
 
 
 

10. Embedslægetilsyn på Dybvad Ældrecenter  

 

Sagsfremstilling 

Der er aflagt tilsynsbesøg på Dybvad Ældrecenter den 29. august 2014. 

Tilsynsrapporten er sendt til Ældrerådet til orientering. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til rapporten. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

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

  

  

Socialudvalget: - 

  

Sundhedsudvalget: - 

  

Teknisk udvalg: - 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - 

  

Økonomiudvalget: - 

  

Byrådet: - 

  

Handicaprådet: - 

  

  

  

Opfølgning på ældres ernæringstilstand efter endt hospitalsindlæggelse 

Ældrerådsformanden ønsker en drøftelse af, om der skal tages initiativ i forhold til 

denne problematik.   

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Vedr. Sundhedspanel  

Ældrerådet er repræsenteret ved Ole Kanstrup Petersen. 

  

Vedr. Opfølgning på ældres ernæringstilstand efter endt 

hospitalsindlæggelse 

Sagen er drøftet under punkt 8. 

  

  

 

 
 
 
 
 

12. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: - 

  

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Øvrige meddelelser:  

  

  

Ældrepolitisk konference i Vingstedcentret den 12. november 2014 - Hvor 

skal vi bygge, og hvor skal vi bo? 

Om boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet. Konferencen omhandler 

spørgsmål som: 

  

•Er de typer af fællesskaber og de boliger, som borgere i høj alder har mulighed for 

at indgå i, de samme, som de ønsker? 

•Hvad skal kommuner, arkitekter, byplanlæggere og ældreråd især overveje, når 

man påtænker et nyt boligprojekt eller renovering af et eksisterende? 

•Hvilke behov og ressourcer har den ældre borger anno 2014? 

•Hvad kan den enkelte forvente af fællesskabet, og hvad kan fællesskabet forvente 

af den enkelte? 

•Hvordan skaber fremtidens plejeboliger de bedst mulige rammer for trivsel for 

ældre borgere? 

  

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 30. oktober 2014. 

  

  

Informationsmøde for nye 75-årige i Sæby den 3. november 2014 

Det årlige informationsmøde afholdes onsdag den 3. november kl. 9.30-12.00 i 

Manegen, Sæby Kulturhus. Hvem deltager fra Ældrerådet? 

  

   

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Dialogmøde om fremtidens plejeboliger den 29-09-2014 i Ålbæk 

Ældrerådet har modtaget et fyldestgørende og godt referat fra mødet, der beskriver 

de forskellige muligheder og økonomiske aspekter. 

  

Informationsmøde om Demens den 03-11-2014, kl.19 

Demenskoordinatorerne inviterer til informationsmøde om Demens, i 

Aktivitetscentret Bangsbo, med foredrag ved overlæge Rolf Bang Olsen. Der er 

adgang for alle interesserede. Ingen tilmelding. 

Der deltager repræsentanter fra Ældrerådet. 

  

Informationsmøde for nye 75årige i Sæby den 03-11-2014 

Fra Ældrerådet deltager Ole Kanstrup Petersen. 
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13. Opfølgning på ældrepuljeprojekter 

 

Sagsfremstilling 

Opfølgning på de 4 ældrepuljeprojekter: 

  

1. Styrkelse af de allersvageste borgere – udmøntningsmodel med 
kategorisering af beboerne i plejeboliger. 

Modellen er iværksat og midlerne fordeles herefter. 

  

  

2. Forebyggelse af sygehusindlæggelser – kompetenceudvikling af alle 
social- og sundhedsassistenter. 

Status fra Center for Sundhed og Ældre, uddannelseskonsulent Majbritt Sund: 

Vi har nu afsluttet 4 hold SSA (social- og sundhedsassistent) kompetenceløft her 

først i oktober. Oprindeligt var der planlagt 11 hold, men efter at de private 

leverandører er inviteret til at deltage med deres SSAere, har vi måtte udvide med 

2 hold, således at hele forløbet er slut den 2. oktober, 2015. 

  

De sidste 2 dage af forløbet arbejder kursisterne med Innovation. I 

fremlæggelserne præsenterer SSAerne, hvordan de efter kursusforløbet, hjemme i 

grupperne, vil arbejde med nye tiltag. Hvorledes de vil igangsætte processen, hvem 

der skal deltage, hvorledes den skal gennemføres, mål og evaluering – som kan 

være med til at give større arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø, større faglighed, 

bedre dokumentation og kommunikation, anderledes måder at løse eksisterende 

opgaver på, besparelser og anderledes ressourcefordeling.  

De innovative projekter resulterer i mere præcise observationer af ændret 

sundhedstilstand og sygdomstegn ude hos den enkelte borger, som herefter bliver 

kommunikeret hurtigere videre til rette fagperson – og der handles hurtigere på 

disse, således at indlæggelse/genindlæggelse forebygges. 

   

  

3. Forebyggelse af ensomhed/isolation – forebyggende infomøder og 
hjemmebesøg til nye 65-årige 

Status fra Center for Sundhed og Ældre, områdeleder Birgitte Kvist:  

Vi har sendt invitation ud til 932 borgere, og har afholdt 8 af 9 planlagte møder - der 

mangler kun ét i Østervrå på næste fredag. Fremmødeprocenten har desværre 

været lav, men de borgere der har været der, giver udtryk for at de har fået nyttig 

information med hjem. Samtidig har flere af disse ressourcestærke borgere fået 

kontakt til De Frivilliges Hus og meldt sig som frivillige. På nuværende tidspunkt har 

det resulteret i, at der arbejdes med en søndagscafe i Ålbæk, og en ”Spise-

sammen” gruppe for mænd i Frederikshavn. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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De Frivilliges Hus giver udtryk for, at de har haft stor glæde af at deltage i møderne 

og har fået mange kontakter. 

  

De borgere der ikke har meldt afbud til mødet kontaktes efterfølgende. Her deler vi 

borgerne i 2 grupper. De der er gift og bor sammen med en ægtefælle får en 

telefonopringning og tilbud om et hjemmebesøg. De borgere, der står registreret til 

at bo alene, får et brev og en folder med et konkret tilbud om besøg på en specifik 

dato og klokkeslæt. Det betyder, at vi allerede på nuværende tidspunkt har en 

næsten fuld booket kalender for resten af året.  

  

4. Genoptræning – reduceret ventetid 

Områdeleder Susanne Thaarup, Center for Sundhed og Ældre, orienterer kort på 

mødet om status for projektet. 

 

 

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Overordnet økonomi for ældrepuljeprojekterne 

Fra starten af mødet orienterede Børge Hansen, Økonomicentret, om status på 

ældrepuljen i forhold til økonomi. Bliver de bevilgede 13,8 mio.kr. ikke brugt på de 

projekter der er søgt midler til, skal pengene tilbage til ministeriet. Der er pt. lavet 

en økonomisk status, og man tilretter i forhold til de faktiske forhold. For at sikre, at 

Kommunen ikke mister penge, anmoder man om nyt tilsagn fra ministeriet. Der kan 

overføres op til 10 % til 2015, hvis man har en god forklaring på hvorfor pengene 

ikke er anvendt i 2014. Man forventer at have et tilsagn sidst i februar 2015. Sagen 

behandles i Socialudvalget den 07-11-2014. 

  

  

Vedr. projekt Forebyggelse af ensomhed/isolation – forebyggende infomøder 

og hjemmebesøg til nye 65-årige 

Ældrerådet er vidende om det lave fremmøde til informationsmøderne, og er stærkt 

bekymret for, om det vil ændre sig i 2015. Ældrerådet foreslår derfor at konceptet 

revurderes, i håb om at nå projektets målgruppe. Leder af projektet inviteres til 

ældrerådsmødet den 24. november 2014 til en drøftelse heraf. 

  

  

Vedr. projekt Genoptræning – reduceret ventetid 

Den reducerede ventetid omfatter både genoptræning efter Sundhedsloven § 140 

(efter sygehusindlæggelse) samt efter Serviceloven § 86 (genoptræning uden 

sygehusindlæggelse). 

Målet er at komme ned på en ventetid på max 10 hverdage. I første halvår af 2014 

er man kommet ned på 10,5 dage i gennemsnit.  
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14. Orientering om ældrepuljeprojekterne vedr. LMIEL 2.0 og 

demens 

 

Sagsfremstilling 

  

Præsentation og orientering om 2 af de 6 projekter finansieret af 

Ældrepuljemidlerne. 

De 2 projekter der vil blive præsenteret er: 

-     OPTUR (LMIEL 2.0), vedr. hverdagsrehabilitering til borgere i 

plejeboligerne 

-      Demensprojektet - Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen, vedr. 

hverdagsrehabilitering til borgere i demens-plejeboligerne, bl.a. med 

indsatser som musikterapi, smerte- og faldudredning 

  

Projekterne vil blive præsenteret af Susanne Thaarup, områdeleder for Aktivitet og 

Træning, og Aase Hyldgaard, projektleder for demensprojektet.  

  

Sagen sendes i Ældrerådet, således at de får samme præsentation og orientering. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller at Socialudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

   

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Susanne Thaarup samt Aase Hyldgård orienterede om de 2 projekter som kører 

parallelt i plejeboligerne og har fælles projektledelse. 

  

Formålet med projekterne er 

 At øge livskvaliteten hos borgere i plejebolig 

 At borgere i plejebolig udnytter egne ressourcer gennem øget fysisk, 
psykisk og social stimulering og aktivering 

 At borgere i plejebolig kan leve et selvstændigt og meningsfyldt liv på trods 
af svækkelse 

Et af de nye tiltag er, at man laver en opstartssamtale med borgere, der flytter ind 

på plejecentret, hvor man bl.a. laver en screening i forhold til om borgeren har 

smerter. Ud fra dette laves der individuelle aktivitetsindsatser med fokus på den 

enkelte borgers ressourcer og behov. 

   

Input fra Ældrerådet til projektet 

 Ældrerådet foreslår at man tager opstartssamtalen hjemme hos borgeren, 
inden indflytningen i plejebolig. Herved får man et langt bedre indblik i, 
hvordan borgeren har levet sit liv hjemme, samt hvilke ting, der har 

 
 Åben sag 
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betydning for borgeren. Denne viden giver personalet mulighed for at lave 
en endnu bedre modtagelse af borgeren. 

 Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at de pårørende måske 
underlægger sig stedets ”regler” frem for at gøre opmærksom på, hvordan 
borgeren altid har levet sit liv, og hvad der giver borgeren mening. 

 I forbindelse med det øgede samarbejde med frivillige, er det vigtigt også at 
”ruste” de ansatte til dette samarbejde. 

  

  

 
 
 
 

15. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til den 24. november 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådsmøde den 24. november 2014 

Socialudvalgets formand inviteres til en drøftelse af aktuelle emner.  

  

  

Vedtagelse af møderække for 2015: 

Tirsdag d. 6/1, afbud fra Poul-Erik Andersen, suppleant Lisbeth Dørum indkaldes 

Mandag d. 26/1, afbud fra Poul-Erik Andersen, suppleant Lisbeth Dørum indkaldes 

Mandag d. 23/2, afbud fra Poul-Erik Andersen, suppleant Lisbeth Dørum indkaldes 

Mandag d. 30/3  

Mandag d. 27/4 

Tirsdag d.. 26/5  

Mandag d. 22/6 

Mandag d. 10/8 (budget?) 

Mandag d. 24/8 

Mandag d. 21/9 

Mandag d. 26/10 

Mandag d. 23/11 

Mandag d. 14/12 

  

  

 

 
 Åben sag 
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